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 نظور ا ساليمم ميقراطية من مقارنة بني الشورى وادل

 

 :مقدمة 
 

 : معىن الشورى وحمكها وآ لياهتا : املبحث الأول 
 :  واصطالحًا  الشورى لغةاملطلب الأول 

ووى  مغ:غالشووى لغل وو غ وورل غاوش  اغملشوورمل مغاشوورمل مغمنوو غا وو غالشووى لغملاوشووى مغالوو غالشووكغاغمْل
غ.غاغملأشر غعني غارلرأيغاوشى م

عوورمغالوومل غاووئغاولوورص غالوووغجمووعغموورلغأملغي  وو غاوورغعنوو غ مليغ)غالشووى لغاالووً هر غ وو غغ
مل راغال عريفغي ن غالشى لغالف ي غالووغدودغالغجموعغ(غاخلربمغملاالخ صرصغإلاداءغ أيغاشمهنرغ

غ.غع ىمغاألا غ
رنغاورالغائغالشى لغملمقغاوفهىمغالليرس غالريغيقىمغ عني غاحلك غالرشيدغمي كئغأنغأارغإ اْغ

 غملاحلكو غككوىنغيفغال رلو غيكىنغال عريفغخم نفر غورغيفغ ل غاوفهىمغائغالع ىمغمماى غالليرسو
رنتغ  ركغدلوي غعراو غأملغاىعوىرغيورالغكً يقو غعنو غالكرمو غمإنو غا عنق غا رلشؤملنغالعرا غمإ اْغ

ألنغاألاوورغي عنووقغارألاوو غمل ووىغيفغارإلعوورم غإاغاوشووى مغالف يوو غاخلرالوو غالغاوودغاووئغاوشووى مغالعراوو غ
 وورمغاحلرلوو غيكووىنغملمووقغالوو ل غاحلدياوو غلوو غمريقوورنغإاوورغاسوو ف رءغعوورمغأملغعووئغمريووقغنووىا غاألاوو غ
مل راغيكىنغعن غهل غارغيقر مغالدس ى غمليفصون غالقورنىنغملا ورءا غعنو غ لو غنكوئغأنغنعور غ

السوو ف رءغاو رشوورغأملغعووئغاسوو ً رغ أيغاألاوو غيفغاألاووى غالعراوو غاو عنقوو غ وورغار)غالشووى لغامهنوورغ
غ(غ.مريقغنىا رغحبل غاحلرلغ

 حمك الشورى : املطلب الثاين غغ

ورنغاو غ أيورنغيفغغغغغغ ملمبرغأنغاألارغالشى لغددغجرءغا غالقورننغململ ل غاو غاللو  غموإنغالعن ورءْغ
غ.غالشى لغائغهيثغالىجى غأملغعدا غ

غ:غوغالقرصنىنغارلىجى غ1
مل راغالقىلغا لى غإاغال ىمليغملاائغعًي غملااوئغخوىيمغا ودالغملمو،  غاغملاسو دلغأالو ر غغغغ

ْل َعَلى الّلِه غ:غ راغالقىلغاقىل غكعراغ غ.غغَوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّ
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نغاغملاورغملاجو غعنو غالوىالمغاشورمل مغالعن ورءغمي ورغالغيعن وىغ:غ)غدرلغاائغخىيمغا دالغاورلك غغغ
أشك غعنيه غائغأاى غالديئغاغململجىمغاجليشغمي رغي عنوقغاورحلر غاغململجوىمغال ورمغمي ورغي عنوقغ

غ(غاروصرحلغاغململجىمغالك ر غملالىز اءغملالع رلغمي رغي عنقغمبصرحلغال  لغملع ر هترغ
ملشووررغاووئغأجوو غ موو غالقوود غملاوكرنوو غملكًيوو غال فووىمغملكوومليفغال وورمغ:غال وود غ:غالقووىلغالاوور غ
ئغألنغسوورلا غالعوور غإ اغشغيرشوورمل ملاغيفغاألاوورغشووقغعنوويه غموومارغارغن يوو غأنغيشوورمل غعنوو غالوودي

غ.غأال را غليعرمىاغإْراا غا غملكًي غنفىسه غارل غ
غ.غمل راغالقىلغا لى غلق رلمغملالشرمع غملالراي غملم،  غ

      : آ ليات الشورى : املطلب الثالث 

نهورغغاخ نفتغنلي غالشوى لغيفغاحلكو غاإلسو ا غا ورغغغغغ عهودغالراشوديئغاصوى غخم نفو غكشو،ْغ
و غخنيفو غاوئغ يفيو غكوى ْغ إاغأن غليسغ  وركغالوى مغاعي و غيفغاحلكو غلو غال مااهورغملاوراغنورلْغ

غ:اخلنفرءغالراشديئغ ع غارغع ه غو ص غاخل م غاآلير غخم نف غ
رنتغاآل اءغخم نف غهىل:غوغأاىغاكرغالصديقغ1 ائغي ىاغغاعدغملمرمغال يبغالن غارغعني غملسن ْغ

غ.األارغملاعدغنقرشغاكغهك رءغاألا غملدعتغال يع غلنصديقغ ع غارغع  غ
ممارملاغ:غ)غوغمن غالصديقغ ع غارغع  غائغاولن كغأنغيؤارملاغعنيه غائغحي ىنغاعدمغدرلغ2

ورنغأجود غأنغالغجم نفوىاغاعوديغ إالغأنغ..غ(غعنيك غاوئغأه  و  غموإنك غإنغأاورحغيفغهيورمغاوأْغ
عا ورنغاوئغغالرأيغشغي فق ع غأهدغاعوكغمرجعورغإليو غمرس شور غأاوىغاكورغاعواْغ ور غالصو را ْغ

عفرنغملع دغالرمحئغائغعى غاشمنغكىاغع ورغلنال مو غمميودملاغ لو غمل أملاغأنو غأ و غاورغاغمل ورمغ
غ.غنلي غائغنلير غالشى لغملمريق غائغمرقغكىلي غأملليرءغاألاى غ

اوئغارغاورغيلو  قغوغملأهوسغاودنىغأجنو غوغورغأالي غع رغا ن غالًع  غاو ي  غوغعن غا فور رغ3
ملشغيرشو غأهودا غملاعودغإحلور غاوئغاعواغالصو را غأنشمغينلر غشى ير غالخ ير غخنيف غلن لون كغ

عا ورنغاوئغعفورنغاغملعنو غاوئغأ غ:غمل وىغعو ه غ امغمل و غادرت غس  غأمسورءغكوىيفغ سوىلغارغ
.غصغملع ودغالورمحئغاوئغعوى غمرل غاغملمن  غ غع يدغارغملالما،غائغالعىامغملسعدغاائغأ غملدور

.غملاعدغاداملال غملاشرمل ا غاكغالصو را غاسو قرغالورأيغعنو غعا ورنغاوئغعفورنغ عو غارغع و غ
و غ لو غ ملي ل غائغالًريق غالوغحغ رغكعيكغعا رنغ عو غارغع و غإهنورغجم نوفغع ورغسو قهرغمْل

غ.جرصمغك ل غل غالليرس غالشرعي غملال صىصغال شريعي غ
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إنغاوورغسوو قغاق وو غعا وورنغ عو غارغع وو غملاوورغحلقوو غاووئغأهوداخغأاوورغعنوو غاووداملال غاخ يوور غغوو4
اخلنيفوو غالرااوو غعنوو غأ غمرلوو غ عوو غارغع وو غمل ووىغاوورغجعوو غاألاووى غاعوودغكىليوو غاخل موو غكشووى رغ
اعاغاألاى غالوغأار غيفغالفى غاولن كغعن غالرم غائغاحلك  غملاحل ك غملاألارنو غملال صو غ

ملكنوو غاوووداملال غملاالخ  موور غراشوودغعنوو غاووئغأ غمرلوو غ عوو غارغع وو غليفوو غاالووريغارلوو غاخلن
ر رغ غغ.اعرملم غليسغ راغيرلغْ 

 غ
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 قمي الشورى : املبحث الثاين 

جرء غني غالشى لغمل  غاكي غل قر غالف غائغالصفر غاو زا غلن لن كغمل  غالشى لغغغغغغ
غكعرا ا َرزَقْ َناُهْم َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلَربِِّهْم  غ:درل نَ ُهْم َوِممَّ َوَأقَاُموا الصَََّلَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بَ ي ْ

حبيثغالغيقداىنغعن غع  غإالغاعدغال شرمل غاي ه غيفغشمن غاغمل راغيش  غاألمرالغ.غيُنِفُقونَ 
ر غا رنغاألارغخرالر غأملغعرار غاشرْت مثغنملتغسى مغنلغع رانغمل  غادني غغملاجل رعر غسىاءْغ

فَِبَما َرْحَمٍة مَِّن الّلِه لِنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت غ:غل قر غملجى غاوشرمل مغعن غملالمغاألارغدرلغكعراغ
ُهْم َواْستَ ْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر فَ  ِإَذا َعَزْمَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعن ْ

ِلينَ  ْل َعَلى الّلِه ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ اْلُمتَ وَكِّ  .غغغفَ تَ وَكَّ

مليفه غائغ رمغاآلي غأهنرغنعغكشريع غكنممغمل غاألارغيفغاوشرمل مغيفغاألاوى غالعراو غاغإالغأنو غغغ
يفي غاوشرمل مغمللويسغاوقصوىلغمي ورغيلهورغأنغاوقصوىلغام و غ ليسغ  ركغنعغالري غحمدلغي كْغ
الشوووى لغ ووو غعن ووورءغالشوووريع غملعن ووورءغالشوووريع غاووو غشووو غ ووو غاوووئغ نووو غأ ووو غالشوووى لغإالغأنغ

وورنغيل شوو،غأ وو غالوورأيغمل مليغالمعراوو غملأالوو ر غالكن وو غيفغغاووئغمعوو غال وويبغالاراووتغ أنوو ْغ
رلعن وورءغملأالوو ر غاالخ صوورصغملأ وو غاهأدووىا  غاغملهكوو غ وورمغاآليوو غالوو  رغميوومكغاعوودغ لوو ْغ

نى غرغتح ورإغإاغالورأيغككوىنغا  ىعو غا هورغاجلرنو غالشورع غملالقوالمعرا غألنغاألاوى غالووملغالرأيغ
ملالعلووووكريغملاحلوووور غملاالد صوووورليغملاالج  وووورع غملالليرسوووو غملاإللا يغملم، وووورغاغمل وووورمغاألاووووى غ

وو غشومنغ ملاعووهغ ووراغك وىرغأ وو غالشووى لغاوئغأالوو ر غالوورأيغملالقووىمغاغغتح ورإغإاغاوالوو عغيفْغ
ع وودارغموورل غاكوو غاعوودغم  هوورغجعوو غملالي هوورغإاغشوور غيوودارغأار وورغغملال صووي  غمووإنغال وويبغ

وورنغ لوو غاوو غملجووىلغأ وو غالفلوو غملاوو ه غأْووربغا وو غسوو ر غاغ مليقووىمغعنوو غأاوورغاحلوونيغارولوون كغمْل
وورنغع وور غاووئغأسوويدغ موودلغعنوو غأنغ وورمغاألاووى غاألملاغ وورغأالوو ر غاجلوودا مغملالقووىمغاغلوورل ْغ

اسو  رغيفغكنو غالىاليو غإاغأنغدودغعودغالفو  غالريغملالمغال يبغالن غارغعنيو غملسون غعنو غاكو غا
رنغائغأ  غاجلدا مغيفغسيرس غال رمغ غيفكرىغ غ.ع غارغع  األن ْغ

 ووراغملأنغالشووى لغكرككوومغإاغ نوو غاووئغاو وورل غملالقووي غالوووغكلوو ذغالع وو غملاووئغأاوورزغ وورمغغغغغ
غ:غغاو رل غملكن غالقي غارغين غ

 :العدل:غأملال غ
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يوورنغاإلنلوورنغملهقىدوو اغملجعنوو غالقي وو غالكووربلغعووأغاإلسوو مغاإدراوو غالعوودلغهفغغغغغ رظوور غعنوو ْغ
 اغمل ىغاورغيعوأغأناغاللونً غيفغاإلسو مغهوكغكقوىمغمب ر سو غأع راورغمو غي غالوغك صد غ ي غالق غ

 .ادغأنغيكىنغ ل غلاصرا غيفغنًرقغالعدلغالشرا غهىتغتحل غاروشرملعي 
ملالشووى لغكىجوو غعنوو غاووئغنر سووىهنرغأنغي  ووىاغكصوورمرهت غملدوورا اهت غملأع وورا غملأدووىاا غعنوو غغغغغغ
 .غاغملالغلىزغا غأنغيصد ملاغدرا ا غأملغيقىلىاغ أير غإ عرءغلن رمغمقذغالعدلغ

 :احلري :غارنير غ
اوىتغاسو ع دحغال ورمغ):ع ورغ عو غارغع و غاقىلو غدرلاغغ إنغهريا غاإلنلرنغالفٌ غأالين غميغغغغغ

او،غاوئغكشوريعر غاإلسو مغملا رلصو غيودغع ري و غ  .1(ملددغمللدهت غأاهرهت غأهرا ا غ ملإ اغكمان ورغيفْغ
إزال ْغ غملغارتسيخغاحلري غملمحري هراغمرللنً غيفغاإلس مغشرعتغائغأج غمحري غاحلري غملهفلهرغ

وورنغكشووري غاجلهوورلغاووئغأجوو غمحريوو غاحلريوو اغغعوورصقغأاوورمغانً د هوورا وورل ْغ ملاووئغأجوو غتحريوورغغغمْل
ل رمغملليسغائغأج غاصرل مغاحلرير غملدهرغالع رلاغملاقىل غ اع غائغعرارغأارمغ س  غكنالعغا

ارغاا عا وورغل الوورإغاووئغشوورءغاووئغع وورلمغالع وورلغإاغع وورلمغارغ:غ)ل وورغأ وودا غاجلهوورلاغهيووثغدوورل
 .2(س مغملهدماغملائغعيقغالدنيرغإاغسع غالدنيرغملاآلخرماغملائغجى غاألليرنغإاغعدلغاإل

  .ائغع ار غ رمغاحلري غإ اغا  تغعن غملجٍ غال ي غ  لملالشىغ     
 :الشرعي اورجعي غ:غارلار غ
ك  ياوومغالشووى لغيفغاإلسوو مغارل مااهوورغارلاىااووتغالشوورعيا اغملأملاوورغسوويرلمغالشووريع غاإلسوو اي غغغغغغ

غ.غلنشريع غملارك ًٌ غ رغغملاس ق ارغملائغ  رغمت رزغالشى لغعئغالدنقرامي غامهنرغكراع ٌغ
اغأارغالدنقرامي غغاس  دالغاحلكرمغإنغاالل مامغارلشريع غيفغنلرمغالشى لغ ىغأْربغع رنغعدغملغ

اغاوو غكفوو  غال وور غإلدراوو غنلووٍ غْل ركى يوو غحب وو غأهنوورغغاسوو  دالغاحلكوورمغمنوويسغميهوورغعوو رنغعوودغ
كقىمغعن غاألسورمغالودنقرام غمل وىغهكو غاألمن يو غاوًنوقاغملأالو  تغك ور غيفغ وراغاألسورمغ

رغأال  تغك  ر  غارغعدامغائغا رل غكفرعهرغالشى لغاإلس اي غإلدرا غكىازٍنغاكغلد ج غأهن
هقىقغاجل رع غملهقىقغالفورلاغملك  ر و غسويرلمغاو ورل غالعنيورغحلقوىقغاإلنلورنغالووغيقر  ورغاورغ

الريغتح غحمن غع دنرغالشريع غاإلس اي غالوغككو  غ ور غالً يورنغ(غالقرنىنغالً يع )يل ىن غ
رنغائغن  .3ر س غي كن غارس غاألا مللىْغ

                                                           
1

 211/ الجوزي البن الخطاب، بن عمر تاريخ -
2
 .6/236 كثير البن والنهاية البداية -
-

3
 .606/ الشاوي توفيق. واالستشارة،د الشورى فقه انظر 
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 :األخ دي :غ ااعر غ
و  غا ه ورغ(غاكيورمن )عن غخ  غارغيورامغغغغغغ يوراذغاإلسو مغاوكغاألخو قغملالليرسو اغألنْغ

رانو غ"غي عنقغارإلنلرنغملا  قيقغاصن   غملاس قرا مغيفغاحليرماغ مرل لري غاألخ دي غكص  غم،ْغ
ووورصٌئغاج   ووورع غالغيلووو ًي غأنغيعووويشغيفغعملووو غكراووو اغاووودملنغال لريووو غالليرسوووي اغألنغاإلنلووورنْغ

  ووودانغأسرسووور غعملال لريوو غالليرسوووي غعقي وووٌ غاووودملنغال لريووو غاألخ ديوو اغألنغل اسووو هرغملن رص هووورغي
 .1"عن غإمر غالقي غاألخ دي غع دنرغملكصى نرغلنالًمغملالصىا 

مرلشووووى لغغإناغمموووورغنيوووومغنلوووورمغالشووووى لغاإلسوووو ا غا ك رموووو غاوووورألخ قغملالقووووي غاإلنلوووورني اغغغغغ
اووٌ،غاووئغال وورهاكغالغ ملال شوورمل غخنووٌقغملسوونىكغملكرايوو اغمللوويسغيوورلغدرعوودمغلسوو ى ي غأملغدرنىنيوو اغمْل
قرعوودمغلسوو ى ي غأملغدرنىنيوو غ يووربزملنغالع دوو غاووكغالشووى لغملاألخوو قاغمليك فووىنغا يوورنغالشووى لْغ

 .يقىمغعنيهرغنلرمغاحلك غمللس ى غالدملل 
ْ في وورغارجلرنوو غالدسوو ى يغالقوورنى غاووئغالشووى لغملإ اغاوورغأمفوو غ ووراغاجلرنوو غالرتاووىيغاخلنقوو غملاغ

ر غ اخ يور ا اغملشغملغملالريغيقل غاإلمامغاحلكرمغارلشى لاغمإنغاحلْر غالريغشغي عىلغالشى لغسونْى
يق  و غالورمل مغاشورْ  غمو،مغلو غيفغالورأيغسويقرملمغا ودأغالشوى لغملي  ريو غعنيهورغلن صوىلغعنوو غ

 .2ال مييفغأملغال ممليرالقرا غالريغي رس  غسىاءغارس ع رلغاإلْرامغأملغ
غعنيو غاخلرالو غملالعراو اغاغغغغ ْ رغأنغ  ركغع د غدىي غاكغالشى لغملخنقغال  رال غالريغهوثا

الديئغال صي  اغ):غا غيدغاإلس مغحيثغعن غارلغال صي  غملاوشى مغائغم،غمن اغدرلغ
 .3(مللرسىل غملألص  غاولن كغملعرا ه مللك را غرغ:غوئغيرغ سىلغار؟غدرل:غدن ر

  

                                                           
1
 هـ1405 بيروت، العربية، النهضة دار.35/ محمد المعطي عبد علي. ود  محمد علي محمد. د والتطبيق، النظرية بين لسياسةا -

  .م1895
2
 .124/ السابق المرجع انظر -

3
 قلت: قال. سفيان حدثنا. المكي عباد بن محمد حدثنا55رواه مسلم في صحيحه ، كتاب اإليمان ـ باب بيان أن الدين النصيحة ـ ح  -

 كان. أبي منه سمعه الذي من سمعته: فقال قال. رجال عنى يسقط أن ورجوت:قال. أبيك عن القعقاع، عن حدثنا عمرا إن: لسهيل
 هلل“ قال لمن؟: قلنا ”النصيحة الدين”:قال النبي أن الداري؛ تميم عن يزيد، بن عطاء عن سهيل، عن سفيان حدثنا ثم. بالشام له صديقا
 ..وعامتهم المسلمين وألئمة ولرسوله ولكتابه
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 هل الشورى ملزمة آأم معلمة ؟: املبحث الثالث

غمريقغيرلغ:غإللمامغملاإلع مغيفغالشى لاغمه ركغ أيرنغع دغالفقهرءاْارغال قرشغهىلغدلي غغغغغ
ألل و غمله  و اغملسو  رمللغايورنغ وراغاوىعوىرغغغأهنرغانما اغملمريقغيرلغأهنرغارعن  اغمللك غمريوقٍغ

 :يفغعىءغال قرطغاآلكي 
 :معلمة  القول الأول آأهنا

غغهقغاحلْر غالشى لغارعن  غيفغإاغأن   غ هى غالفقهرءغاو قداكغملاعاغاوعرالريئغملددغ
غملليلتغانما اغملائغ ؤالء غملاائغ: غملالقرميبغاورلك ا غاورلك ا غملاائغعًي  اجلصرصغاحل ف ا

غاوعرالريئ غملائ غاحل  ن ا غكي ي  رغ: غشْر غملالشيخغأمحد غال ىم ا غ الرن غسعيد غحم د الْد ى 
 .1نغ عرغال  ىيغملم،  ملعدنر

 :اعدمغألل اغائغأارز رغارغين غىااس دلملغ
فَِبَما رَْحَمٍة مَِّن الّلِه لِن َت َلُه ْم َولَ ْو ُكن َت َفظًّ ا َغِل يَظ اْلَقْل ِب الَنَفضُّ وْا ِم ْن  : وغاس دلىاغاقىل غكعرا1

ُهْم َواْس تَ ْغِفْر َلُه ْم َوَش اِوْرُهْم ِف ي  اأَلْم ِر فَ ِإَذا َعَزْم َت فَ تَ وَكَّ ْل َعلَ ى اللّ ِه ِإنَّ اللّ َه ُيِح بُّ َحْوِلَك فَاْعُف َعن ْ
ِلينَ   . 2اْلُمتَ وَكِّ

 :ملج غاالس دالل
ملإنغاشورمل ك غغغأنغاآلي غكفيدغأنغالرسىلغالن غارغعني غملسن غم،غانوممغاإك وررغن اءغالصو را اغ

وودغ لوو غدىلوو  وو غعنوو غ:"اوو غكًييووٌ غلقنووى  اغملمموورغيْؤ موورلعممغيلوو  دغعنوو غ"غارمووإ اغعماووتغم ْى
غلوو غملجوو غاللوودالغمعماووتغ الوورأيغالووريغيووراماغلملنغأنغي قياوودغاوورأيغاووئغاس شوور   اغأيغإ اغك ووكا

وو غعنوو غاراغالغعنوو غاشوورمل هت اغمل ووراغيوودلغ إلمااوو غغمجميوو،غاحلووْر غملعوودعنوو غعنوو غك فيوورمغم ْى
 .3ارأيغأ  غالشى ل

لىغاج  ع  ورغ:غ)ملاس دلىاغاقىلغال يبغالن غارغعني غملسن غأل غاكرغملع رغ ع غارغع ه رغو2
 .4(لىغاكفق  رغيفغاشى مغارغخرلف ك ر)مليفغ ملاي غ(غيفغاشى مغارغخرلف ك ر

 :ملج غاالس دالل
غأنغاحلديثغيدلغعن غأنغأارغاكرغملع رغلىغاكفقرغعن غ أيغألخرغال يبغالن غارغعني غملسن غ

                                                           
1
 .م1899 هـ1409 األردن، الفرقان، دار. 85ـ98/ فارس أبو القادر عبد محمد. ونتيجتها،د اإلسالم في الشورى حكم انظر -

2
 .158/ عمران آل -

3
 .89ـ86/فارس أبو محمد. ونتيجتها،د اإلسالم في الشورى حكم نظرا -

4
    :  شاكر أحمد الشيخ عنه وقال( 16816) رقم.14/30 الشاميين مسند المسند، في أحمد اإلمام أخرجه غنم، بن الرحمن عبد حديث -

 (.3/63 التفسير عمدة) صحيح إسناده
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 .1هىتغملإنغخرلفه رغ هى غالص را ارأيه رغ
شغين وووممغميهووورغاووورأيغأ وووو غووووغاسووو دلىاغارللووو  غالع نيووو اغملدوووورلىاغاووومنغ  وووركغأع ووورال غلنرسووووىلغ4

 :الشى لاملائغأارز ر
الصن غا غاعر ع غالص را غل غملعن غ أسه غع رغ ع غهيثغأارمغال يبغ:غأوغالن غاحلدي ي 

 .ارغع  اغمل راغلليٌ غعن غأنغالشى لغم،غانما 
غوغد ورلغاوأغدريلو  هيوثغأاورغالصو را غارل ىجو غإاغاوأغدريلو غلملنغأنغيل شو،غأهودا غاوئغ:غ 

 .الص را اغمل  غعئغأنغيمخرغارأيغاألمن ي 
 :وغاس دلىاغاشىا دغائغع  غاخلنفرءغالراشديئغا هر5

غعن غ أغوغد رلغأ  غالرلمغيفغعهدغأ غاكرغ ع غارغع  اغملأن غخرلفغ أيغأ  غالشى لاغملأالرا
 .د را 

 غوغدل  غسىالغالعراقغيفغعهدغع رغ ع غارغع  اغهيثغخرلفغع رغ أيغأْارغالص را اغ
ووورنغ أيهووو غأنغكقلووو غاأل اعووو غاوووكغالفووورتحكاغمل ألغع ووورغأنغك قووو غاأل مغيفغأيوووديغ هيوووثْغ

 .أ نهراغمليفرمغعنيهرغاخلراإاغملع  غارأي غملكركغ أيغاألمن ي 
ملاحلقاغمقدغيكىنغ أيغاحلْر غ ىغأالى غاوئغ أيغغليلتغاألْاري غاعير ا غلنصىا :غوغملدرلىا6

َوِإن ُتِطْع َأْكثَ َر َمن ِفي اأَلْرِض ُيِضلُّوَك َع ن غ:األْاري اغملددغأشر غالقرننغإاغ ل غيفغدىل غكعرا
 . 2َسِبيِل الّلهِ 

غالقووورصنكإنغاحلكووو غارألمن يووو غنلووورٌمغمووور غلنقرامووو اغمللووويسغنلراووور غإسووو اير اغملأنغغ:غووووغملدووورلىا7
 .3اىجى غاألخرغارأيغاألْاري غا مارملنغارل مع غال راي 

 : القول الثاين آأهنا ملزمة 

ملدودغ  و غإاغ وراغالقوىلغعودلغاوئغاوعرالوريئغاوئغأااورلغالشويخغحم ودغع ودمغملأاوىغاألعنو غغغغغ
غ.غاوىلملليغملالشيخغحم دغشن ى غملم،  غ

 :اس دلىاغاعدمغألل اغائغأارز رغارغين ملغ
                                                           

1
 .135/المليجي يعقوب. اإلسالم،د في الشورى مبدأ نظرا -

2
 .116/األنعام -

3
 : أبرزها من المراجع، من كثير في وردت األدلة هذه -

 .فارس أبو محمد. د ونتيجتها، الشورى في اإلسالم حكم أـ
 .الخالق عبد الرحمن عبد إسالمي، حكم نظام ظل في الشورى ـ ب
 .األنصاري الحميد عبد. الديمقراطية،د في وأثرها الشورى ـ ج
 .الخطيب زكريا. المعاصرة،د الديمقراطية ونظم اإلسالم في الشورى نظام ـ د
 .سمرة أبو خالد اإلسالم، في الشورى ـ هـ
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فَِبَم ا رَْحَم ٍة مِّ َن اللّ ِه  :غاس دلىاغاو فسغاآليو غالووغاسو دلغ ورغالفريوقغاألمللاغمل و غدىلو غكعوراغو1
ُهْم َواْس تَ ْغِفْر َلُه ْم َوَش اِورْ  ُهْم ِف ي لِنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِم ْن َحْولِ َك فَ اْعُف َع ن ْ

ِلينَ  اأَلْمِر فَِإَذا َعَزْمتَ  ْل َعَلى الّلِه ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ اْلُمتَ وَكِّ فَ تَ وَكَّ
1. 

 :ملج غاالس دالل
 :درلىاغإنغاآلي غكدلغعن غأنغالشى لغانما غلن ْر غائغعدمغملجىم

   الوي  غأاوراغ"غملشورمل   غيفغاألاور:"أنغاآلي غكدلغعن غملجوى غالشوى لغعنو غاحلوْر اغمقىلو
الىجووى غإالغالوور  غنخووراغملاللوو،مغالع نيوو غكوودلغغملاألاوورغيوودلغعنوو غالىجووى اغملالغيصوورم غعووئ

رنووتغالشووى لغملاج وو غعنوو غ عنوو غال وومامغال وويبغالوون غارغعنيوو غملسوون غاوورأيغأ وو غالشووى لاغملإ اْغ
احلووْر اغمينووممغاووئغ ووراغأنغيكووىنغاحلووْر غانماوور غاوورلرأيغالووريغيصوو غإليوو غأ وو غالشووى لاغإ غالغ

 غأنغين ووممغمبوورغكىالوو غإليوو غأ وو غاعووهغلنقووىلغاىجووى غالشووى لاغمثغالقووىلغامنوو غلوويسغعنوو غاحلووْر
  .الشى لاغم ي ئرغيكىنغالقىلغاىجى رغالغمرصدمغل 

  أنغالعووممغالووىا لغيفغاآليوو غيقصوودغاوو غاشووورمل مغأ وو غالشووى لغمثغإك وورعه غمي وورغ   ووىاغإليووو اغالغ
خمرلف ه اغملممرغيؤيدغ ل غأنغاآلي غشغك كغال  دغالعممغملالرأيغاألخ،غالريغيكىنغعنيو غالعومماغ

اغهيوثغ أيغائغاس شر   غأمغ أي غ ىاغاي  رغجرءغايرنغال  دغ راغالعممغيفغس   غغ  غ ى
ا،غيفغكفل،مغعوئغ ملارغالعممغامن غاألخرغارأيغأ  غالشى لغاعدغاس شر هت اغهيثغ مللغاائْغ

فَ  ِإَذا :عووئغالعووممغيفغدىلوو غكعووراسووئ غ سووىلغارغ:غعنوو غاووئغأ غمرلوو غ عوو غارغع وو غدوورل
ِلينَ َعَزْمَت  ْل َعَلى الّلِه ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ اْلُمتَ وَكِّ   .2(اشرمل مغأ  غالرأيغمثغإك رعه :غ)مقرلغفَ تَ وَكَّ

 :وغملاس دلىاغا عاغاألهرليثاغا هر2
  دىل غ(ا ه غألاار غعنيه غااوئغأمغع ود-لْى تغاؤارا غأهدا غائغم،غاشى مغ:غ)ململجو غ .3

 غيقورا غأنو غالغلوىزغلو غأنغي فورلغارأيو اغملالغين فوتغإاغأنغال يبغالن غارغعني غملسون:غاالس دالل
رنغيرلغاألخرغارأي غلملنغاألخورغاورأيغاول شور يئغلفعو اغملألااورغع ودغ  أيغأ  غالشى لاغمللىْغ

 .ارغائغالعىلاغمل راغيدلغعن غأنغالشى لغانما غلن ْر 

                                                           
1
 .158/ عمران آل -

2
 .2/80 للسيوطي المنثور، والدر. 2/143 كثير ابن تفسير -

3
 (3909)رقم ،5/663 سننه في الترمذي رواه -
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   دىلوو غ(ارللووىالغاألعلوو الغجت  وو غأاوووغعنوو غعوو ل غمووإ اغ أيوو  غاخ  موور غمعنوويك غ:غ)1. 
أنو غيفغهورلغاالخو   غعنو غاألاو غأنغكمخورغاورأيغاألمن يو غألهنورغأدور غإاغ:غململج غاالس دالل

 .الصىا اغمرلع  غيكىنغارأيغاألمن ي اغملليسغارأيغاحلْر اغملعن غاحلْر غأنغين ممغارل 
 اشووورمل ك غووورنغ أيووو غعووودمغاخلووورملإغاوووئغاودي ووو اغمن ووورغ ألغ هوووى غ يفغمووومملمغأهوووداغهيوووثْغ

 .2الص را غيرملنغاخلرملإغنملغع دغ أيه اغملكركغ أي 
 اشرمل ك غورنغ أيو غأنغيعًو غد ينو غ للعدغائغع رلمغملسعدغائغاعر غيىمغاألهوما اغهيوثْغ

غمًفوورنغانووثغاوور غاودي وو غعنوو غأنغيرجعووىااغمن وورغشوورمل غاللووعديئاغ ملوورغ لوو اغملنووملغال وويبغ
  .3ع دغ أيه راغملشغي فرغ أي 

الشووى لغانماوو غكق لووي غاوصوون  غالعراوو غلحاوو اغملاوصوون  غاورسوون غاووئغغوووغملدوورلىاغإنغالقووىلغاوومن3
غارع  ر  ورغملالغاإل رصهوراغ األلل غالشرعي غالوغيع  غ راغملاوصن  غاورسون غ و غالووغشغيوم غنوعت
ملإلمامغاحلْر غارأيغاألمن ي غائغأ  غالشى لغمي غاصرحلغعلي  غلحا اإ غأن غحيىلغاكغاحلْر غ

       .غ4ع غلنرأيغاكرن غملا مل اغملأل  غالشى لغاكرن ه غملا مل ه ملاالس  دالاغملل

ملإمنوووورغاحلك وووو غا هوووورغغيفغالشووووريع غاإلسوووو اي غاشوووورملع غمللك هوووورغليلووووتغانماوووو غاالشووووى لغغغغغغ
اسوو الراإغملجووىمغالوورأيغاووئغاولوون كغملال  ووثغعووئغاصوون  غدوودغعوو عغ وورغاعلووه غلملنغاعوواغ
مإ اغملجدغاحلْر غيفغن اصه غارغسوك تغنفلو غإليو غعنو غعوىءغلالصو غالشوريع غملاوصون  غالعراو غ
رنووتغكنوو غاوصوون  غشووريً غأنغالغعوورلفغنصوور غدًعوو غالداللوو غاووئْغ وور غأملغسوو  غ لحاوو غأيوور ْغ

رنغل غأنغيمخرغمبرغشرءغدرملغا غغأخر (غملشرمل   غيفغاألار:)غلغالرازيغع دغكفل،غدىل غكعراإالْغ
عني غالل مغمبشرمل هت غللغ ل غعن غأنغا غع دغارغدد ا غملدي و غمهوراغيفيودغغورغأارغارغحم دا غ

فلوو،غك(غأنغاوو غدوود ا غع وودغارغملدوود ا غع وودغالرسووىلغالوون غارغعنيوو غملسوون غاغملدوود ا غع وودغاخلنووقغ
غ.9/66الرازيغ

رغيفغكفلوو،مغغغ اوو غمووإ اغعماووتغأيغاعوودغاوشوورمل مغعنوو غأاوورغام منووتغغ4/102أاوورغالقوورمس غمووْر
غ.يفغاإلعرن غعن غإالرءغارغعماتغالغعن غاوشى مغملأال ر رغغم ْى غعن غارنفل غ

                                                           
1
 .4/326 األعظم السواد باب الفتن، كتاب سننه، في ماجة ابن رواه -

2
 .245ـ3/244 للسهيلي األنف الروض: نظرا -

3
 .426ـ3/425 السابق المرجع :نظرا -

4
 ( . بتصرف ) محمد صالح العلي ، موقع اإلسالم اليوم . الشورى والديمقراطية وفاق أم خالف ، د: انظر  -
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غ(األارغمإ اغعماتغم ْى غعن غارغمشرمل   غيف)غ4/151ر رغاائغعرشى غيفغكفل،مغملدرلغالً
)غالعووممغ ووىغكصوو ي غالوورأيغعنوو غالفعوو غملهوور غا عنووقغعماووتغألنوو غللغعنوو غال فريوو غعووئغدىلوو غ

موإ اغ:غمرل قوديرغموإ اغعماوتغعنو غاألاورغاغملدودغظهورغاوئغال فريو غأنغاوورالغ(غملشرمل   غيفغاألارغ
عماتغاعدغالشى لغأيغكينبغل غملج غاللدالغمي رغل غأنغكلنك غمعماتغعن غك فيرمغسىاءغغ

وورنغ أيور غنخورغالْورنغعنو غملموقغاعوو قودغعوورإغمسودالمغغغلنرسووىلغ اغن اءغأ و غالشوى لغأمْغ
غ.ائغن اءغأ  غالشى لغ أيغ

ملألنغالشى لغاصف غعرا غالغنكئغأنغككىنغعن غالى مغملاع  غحمدلمغملإمنرغع نفغاألخرغ رغ
هلووو غال يئووور غملاألنل ووو غالليرسوووي غملاووورغحيووودلمغالدسووو ى غملالقووورنىنغالوووريغتحووودلغميووو غالدمللووو غ

الوو هير غأل وو غالشووى لغاْغ وورغْر غملهوودمللغكنوو غالصوو هير غملاوورغتحوودلمغاووئغالوو هي غاحلوو
ملالغنعنو غأهودا غاوئغالقوداا غاوئغدورلغامهنورغنرلغأنغالريئغدرلىاغاإلماايو غالشوى لغ و غاوعرالورملنغ

رنووتغميهوورغجىانوو غغاصووى مغدرمعوو غانماوو  اغملاوعرالوورملنغكوومارملاغاًريقوو غاحلكوو غال رايوو غمل وو غملإنْغ
ئغ لووو غأنغنقوووىلغأنغالشوووى لغانماووو غ وووراغاإلمووو قغملنعنووو غاليوووىمغأنغجيووودمغإالغأنووو غالغينوووممغاووو

ووووإجراءغالدسوووورك،غكلوووو غهوووودمللا غلصوووو هير غاحلووووْر  غملعوووو عغاووووماى غ راوووو غ وووو غاووووئغهقىدوووو ْغ
أملغإعو نغهرلو غالًوىا  غملاألهكورمغالعرميو غألنغالودمللغيفغاعواغاألاوى غاوه و غاالس ف رءغالعرمغ

أا هورغملككوىنغغلهيرنور غأنغكعصوفغ ورغعىاالوفغهتودالغككىنغلاص ر غيفغأائغمل خرءغملإمنرغحيدخغأ
خًرا غعن غملجىل رغاغملددغالغككف غالقىاعدغالقرنىني غالعرا غوىاجهو غ ورمغاألخًور غملال وىازلغاغ
لرل غدد  غالدسرك،غيفغالكا،غاوئغالودمللغاه ورغانونغشومن غاوئغاألخورغارلشوى لغملالدنقراميو غ

ي غالعرليوووو غإاغنووووىرغاووووئغاوشوووورملعي غأنغ وووورمغاألخًوووور غكق لوووو غاخلوووورملإغعنوووو غا وووورل غاوشوووورملع
مل وو غإعوو نغهرلوو غالًووىا  غأملغاألهكوورمغالعرميوو غالوووغك ووي غلن ووْر غاجموور غاجووراءا غاالسوو ا رصي غ

سريع غوىاجه غاخلًورغالوريغيهودلغسو ا غالدمللو غململهودهترغأملغأاوئغشوع هرغأملغكعوىقغاؤسلور غ
الف يوووكغيفغاألاوووى غر يئغالدمللووو غاوووئغالقيووورمغاع نهووورغاغمليفغ ووورمغاحلرلووو غيكوووىنغع ووودمغاوووئغاول شووو

ال ورج غلوو غأنغليودغاالسوو  ررغاقود غاوورغغاحلووْر العلوكري غملاألا يو غملالليرسووي غملم، ورغاغملأنغ
 هي غحيلئغاع غاخ ير غال شر ي غالوريئغيصور هىن غحبقورصقغليدغالك مغملي    غاممقغمكريغ

رانوو غمليلوو   غإلوويه غاكوو غالووربغملأنوورمغا منوو غأعوور غغاألاووى غيفغشوو رع ْغ ميصوو  غيفغال هريوو غمْل
غ.غعقىا غإاغعقن غملأمكر   غإاغمكرمغ
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ْيوفغغملشغحيدلغاإلس مغأسنىار غاعي ر غلنشى لغا غجرءغال ىجي غالقرن غعراور غملشغحيودلغال ويبغ
يفغيكىنغنلراهرغاغمل راغائغارملن غالشوريع غملسوع غاإلسو مغمإنو غدودغجم نوفغ ككىنغالشى لغمْل

الووغتحكو غ وراغا ورلغأملغغالقىاعودغملاألسوسزا و غملاألاك و غملارل ور غك  وريئغال يئر غاغملك  وريئغاأل
و غاورغي صوى غأنغجم نوفغأملعوررغاحليورمغاورخ   غ اكغائغيورال غهيورمغاألاو غملالشوعى غ اغمْل

ال يئوور غملاألزا وو غمووإنغاألهكوورمغاو ل وو غاوورغدوودغاد صوور غعنوو غملعوو غاو وورل غالعراوو غملالقىاعوودغ
غك غأا غاألسرسي غكرْ  غال فصي  غل

وو غأاوو غيفغسووع غاووئغأار وورغكشووررغملكفووررغلملنغأنغتحووسغ كلووعهرغمبوورغي صوو غظرملمهوورغهووىتغككووىنْغ
ورنغكً يوقغغشومنغاألهكورمغالدسو ى ي اقد غائغالليقغأملغش ءغائغاحلورإغمل وراغ وىغ ملاوئغ  ورْغ

م غنكوئغأنغككوىنغالشوى لغيفغجميورمغ.غع نفغائغاندغإاغاندغملائغعصرغإاغعصرغ الشى ل
رلشوووى لغاعووودغملمركووو غملانقًوووررغالوووىه غاغملالغنكوووئغأنغغالعووور غمل سوووىلغارغ اوووكغظهووورانيه ْغ

رلشوووى لغيفغظووو غ ككوووىنغالشوووى لغيفغالعهووودغالراشوووديغمل ووو غأدووور غاووورغككوووىنغإاغعهووودغال  وووىمْغ
غ.غرنرغاحلرعرغعصغ غاألاىيكغأملغالع رسيكغأملغيفهك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 ادلميقراطية: املبحث الرابع 
  

 التعريف     : املطلب الأول 

غلفلك غائ غامجير  ي ر  غكْر غاْر   غاألال  غيىنرني  ن   ْغ غ)الدنقرامي  :Demos غ ملاع ر رغ(
 .سنً غالشع :غملاع ر رغسنً اغمإ اغ ع رغاكغالنفلكغالر غاوعهغ(غ Kratos)شع اغمل
 .غ1(هكىا غالشع غاىاسً غالشع غملوصن  غالشع :غ)االالً  غمل  غيفغ

مل راغ ىغاالجتورمغالك يلوك غاوعير ياالوريغلعو غاوئغالدنقراميو غمنلوف غسيرسوي غي وهغعنيهورغ
 .2...نلرماغملنا غ راغاالجترمغجىنغلىكغملغجرنغجركغ ملسىغملجيفرسىن

اميو غالغكعودملغأنغككوىنغمريقو غي ورليغاومنغالدنقرغغافهوىمندنقراميو اغمل وىغلنخورغغافهىممل  ركغ
االجتورمغاإلجراصو اغمليورلغأالو ر غ وراغاالجتورمغأنغالدنقراميو غ:غاعي  غالجمر غالقرا ا اغمليل  

الغتحوووىيغمنلوووف غاعي ووو اغاووو غنكوووئغأنغكًنوووقغعنووو غأيغنلوووقغسيرسووو غملاج  ووورع غملاد صووورلياغ
ي اغملالدنق راميووووو غاولوووووي ي اغموووووي كئغأنغنقوووووىلغالدنقراميووووو غالرأمسرليووووو اغملالدنقراميووووو غاالشووووورتْا

وودغاإلجراصيووىنغأنغالدنقراميوو غكىجوودغإ اغكووىمر غشوورملطاغا هوورغ..ملالدنقراميوو غاإلسوو اي  :غاغمليْؤ
 .3...االن الرار غالدمل ي اغملال عدلي غالليرسي اغملاو رمل اغملاوشرْ  غالليرسي 

الىلغكركيٌ غإجراص غلنىغ:)غاغهيثغيعر غالدنقرامي غامهنر(شىا يرت)ملائغأال ر غ راغاالجترمغ
 .4(لنقرا ا غالليرسي اغن ن غالفرلغميهرغالقد مغعن غال صر غائغخ لغال صىيت

 

 :اترخيها ونشأأهتا : املطلب الثاين

يعدغم سف غاإلمريقغأمللغائغاس   ذغمكرمغالدنقرامي اغمقدغأشر غأم مىنغإاغأنغاصود غغغغغ
ْ ورغأنغأ سوًىغأمللغاوئغدلاو غاحلكىاور غغغأيغلنشوع ا"غاإل المغاو  دمغلن دي  "الليرلمغ ىغ

وورنغيقصوودغارحلكىاوو غاجل هى يوو غاحلكىاوو غالوووغي ووىاغ:غإاغ انكيوو اغملأ سوو قرامي اغمل هى يوو اغمْل
 . 5زارمغاألاى غميهرغ هى غالشع 

غْرنتاغهيثغغ"إسربم "مل"غأاي ر"ملددغم اقتغالدنقرامي غيفغهك غاودنغاليىنرني غالقدن غاا غغ

                                                           

 .م2191دار النهضة العربية، بيروت،.437ـ437/محمد كامل ليلة. ، د(الدولة والحكومة)النظم السياسية : انظر  -1

 .م1001هـ 2713المنتدى اإلسالمي، . 23/محمد أحمد علي مفتي. نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية،د -2

 .29ـ27/المرجع السابق: انظر  -3

 . 21/المرجع السابق -4

 .م2140دار النهضة العربية، .17/ثروت بدوي. وأصول الفكر السياسي،د.434/محمد كامل ليلة.النظم السياسية، د: انظر  -5
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رنتغالليرلمغلنقرنىنكعقدغاجل عير غالعرا  .1... غلنشع اغمْل

ملاخ فووتغالدنقراميوو غاعوودغسووقىطغاووودنغاليىنرنيوو غملظهووى غالعصووى غاولن وو اغهيووثغسوورلغهكوو غ
اونىكغاألمل ايكغالقرص غعن غاالس  دالغملالفرلي اغيصى غ ل غاقىل غاون غالفرنل غلوىيسغالرااو غ

 (.الدملل غ  غأنر)عشر

مللكووئغاألمل ايووىنغعوورلملاغإاغاال   وورمغاوورلفكرغالوودنقرام اغملاوودأغيلهوورغ لوو غيفغمكوورغم سووف غغ
الره غنلري غالعقدغاالج  رع اغ(غجرنغجركغ ملسى)غمل(غجىنغلىك)عصرغال هل غائغأاارلغ

اغملنشم غكير ا غمكري غكدعىغإاغال لرمغ..الره غنلري غالفص غاكغاللنًر (غا  لكيى)مل
غمريقهوورغهووىتغجوورءغالقوورنغالاوورائغعشووراغهيووثغظهوورغكيوور غيوودعىغإاغالوودنقرام اغملاسوو  ر غيف

ال ً يووووقغالع نوووو غلندنقراميوووو غملإدرا هوووورغعووووئغمريووووقغالاووووى ماغملتحقووووقغ لوووو غهي  وووورغدراووووتغالاووووى مغ
الفرنلي غالوغنقنتغالدنقرامي غائغاجلرنو غال لوريغملالفنلوف غإاغاجلرنو غالع نو اغملأالو  تغ

 .2ىنير اغملنلرار غلن ك الدنقرامي غا رغ ل غال ر يخغا دأغدرن
كووور مغعوووئغمريوووقغالاوووى ماغملكووور مغعوووئغمريوووقغسووون  غ:غملدووودغان شووور غالدنقراميووو غاىسووورص غخم نفووو غ

اوٌ،غاوئغالشوعى غارل لورمغالودنقرام اغهوىتغأالو  غتحوىلغ ارالكفرقغاو غاحلكورمغاغملدودغأخور ْغ
رمغاللور رمغاألنل  غإاغالدنقرامي غظور رمغملاعو  غيفغالقورنغالعشوريئاغمليعنو غأهودغال ورهاكغ و

اغملازلالغكيووور غاوًرل ووو غغ3اووومنغلندنقراميووو غجر ايووو غع يقووو غخفيووو غالغاووورلاغاوووراغملالغنكوووئغالووود ر
او،غاوئغالودمللغالشويىعي غإاغ ارلدنقرامي غاو غسوقىطغالشويىعي غملاألنل و غاالسو  دالي اغملتحوىلْغ

 .ال لرمغالدنقرام غملاوعلكرغالرأمسر اغهىتغظهرغارغيل  غاعىو غالدنقرامي غ
 :آأسس ادلميقراطية ومرتكزاهتا :  الثالثاملطلب 

 :كقىمغالدنقرامي غعن غعدمغأسٍسغملا رل غائغأارز رغارغين غ
غأملغاو دأغالفرليغ1  (غ:محري غاحلرير غالعرا )وغاو دأغاحلرا

غيمكغيفغاقدا غاألسسغملاورككما غالوغكقىمغعنيهرغالدنقرامي غاو دأغاحلرغأملغاو دأغالفرلياغ
غارل غألن غي ل ئغمحري غهقىقغالفرلاغاا غاحلري غالشالصي غملهري غالعقيدمغملهري غملمسرا غ

 .4اغمليًنقغعنيهرغاحلقىقغالفرلي ..الرأيغملهري غاونكي غملاولرملامغ
                                                           

 .م1007هـ 2717دار النفائس،بيروت.13ـ21/نايف معروف. ، والديقراطية في ميزان العقل والشرع،د434/النظم السياسية،: انظر  -1

 .471ـ474/محمد كامل ليلة. والنظم السياسية، د. 77ـ72/نايف معروف. الديمقراطية في ميزان العقل والشرع،د: انظر  - 2

 .439ـ437،محمد كامل ليلة. ، دالنظم السياسية: انظر  - 3

 .م2149منشأة المعارف،.19ـ17/عبد الحميد متولي. اإلسالم ومبادئ نظام الحكم في الماركسية والديمقراطيات الغربية،د: انظر  - 4
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مل ووراغاو وودأغيقووىمغعنوو غأسوورمغكقووددغاصوون  غالفوورلغعنوو غاصوون  غا   وو اغملالغيعووأغ ووراغغغغغ
ملإمنووورغيووور  غإاغأنغتحقيوووقغاصووورحلغالفووورلغحيقوووقغيفغال هريووو غاصووون  غغإ وودا غاصووون  غاجل رعووو ا

 .1اجل رع 
ملاحلري غ  غأسرمغ راغاو ودأاغملك  او غيفغميور غالقيوىلغاخلر جيو غأملغال ودخ غاوئغد   و غاآلخوريئغ

 غالدمللوو غيفغنشوورمر غالفوورلاغمل لوو غألنغالفوورلغ ووىغل  وو غال  وورءغكوودخيفغشووئىنغالفوورلاغملاحلوود غاووئغ
قىد غملهريرك غاألسرسي غكل قغيفغملجىل رغملجىلغا   و غملالدمللو اغممورغلعو غاالج  رع اغملأنغه

حلقىدووو غددسوووي غكىجووو غعنووو غالدمللووو غمحري هووورغملعووودمغال عووورمغاوووراغملالدمللووو غإمنووورغك شووومغاسووو  را غ
وصرحلغاألمرالغمل م رهت اغملسنً هرغال  دمغاوئغي وىرغإ المغاألمورالاغموإ اغكعودا غعنو غهقوىقغ

 .2األسرمغالريغدراتغعني غاألمرالغمإهنرغارل غكرلقذ
ووومغالووو عاغيفغهدياووو غعوووئغاحلريووو غعنووو غجرنووو غاحلريووو غالليرسوووي اغهيوووثغيعووورا غاحلريووو غاوووئغ مليْر
خوو لغ اًهوورغاوورل  لي غالليرسوو اغملاعووهغ لوو غأنغاإلنلوورنغيصوو  غهووراا غهووكغيعوويشغيفغ رعوو غ

غإاغأن(غالوووىلغاووورلملمر)سيرسوووي غهوووراماغملكصووو  غاجل رعووو غهووورامغهوووكغحيك هووورغالشوووع اغمليشووو،غ
نلوورمغسيرسوو غ:غإنغالدنقراميوو غيفغجى ر وورغ:)غاحلريوو غالليرسووي غ وو غجووى رغالدنقراميوو غاقىلوو غ

 .3(يل هد غمري غسيرسي غحمدلماغيفغاقدا هرغاحلري غالليرسي 
ملهريو غال قوداغغغملائغالر رغاحلري غالليرسي غهري غالرأياغملك ل ئغهري غال فك،غملهري غال ع ،ا

أنغهريوو غالوورأيغاًنقوو غالغ(غجووىنغسوو يى ا غاوو )ملدوودغأشوور غغملهريوو غال شوورغيفغملسوورص غاإلعوو ما
حيووود رغهوووداغملالغيقيووود رغديوووداغمنن ووورءغاًنوووقغاحلريووو غيفغاع  ووورقغاووورغيشووورءغاوووئغأمكووور غملا ووورل غ

ورنغهرارنوو غاوئغهقاوو غيفغهريو غ أيوو  رص ور غاووئْغ اغملدودغا كوو ذغ ووراغغ4ملال ع و،غع هووراغمللويسغألهووٍدْغ
وورنغ ووراغالوو وورنغلوو غاألاوورغيفغخوورملإغالصوو رم غاحلوورامغال صووى غاوورهرتامغالوورأيغاآلخوورغاه وورْغ رأياغمْل

غميهرغعئغ ململسرص غاإلع مغاحلرامغالوغي لرغإليهرغأهنرغا رارغهرمغكلهرغميهرغاآل اءغاوال نف اغمليرعربا
 .اوعر ع غاك غهري 

 :وغا دأغال عدلي غالليرسي غ2
غ:غ رغمل راغاو دأغارك ذغارحلري غالليرسي اغا غ  غاألسرمغالريغكقىمغعني اغمليقصدغ

                                                           

 .651ـ651/يحي الجمل. األنظمة السياسية المعاصرة،د:  انظر - 1

 .74ـ79/محمد أحمد مفتي.الغربية، دللديمقراطية   نقض الجذور الفكرية : انظر -2

 .م2194دار الكرنك للنشر، .27ـ27/جورج عزيز: معنى الديمقراطية، صول بادوفر، ترجمة  -3

 (ت.د)مكتبة مصر. 133ـ131/مشكلة الحرية، زكريا إبراهيم : انظر -4
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اشرملعي غكعدلغالقىلغملاآل اءغالليرسي اغملهقاهرغيفغال عريشغملال ع ،غعئغنفلهراغملاوشورْ  غيفغ"
 .1"ال ما،غيفغالقرا غالليرس غيفغي  عهر

 :مل راغيعأغأنغال عدلي غالليرسي غك ل ئغارغين غ
 .أوغاالعرتا غارل  ىرغملاالخ   غيفغا    

 .عقرصدغملاو رل غملاوصرحلغملالرؤل غوغاهرتامغال  ىرغملاالخ   غيفغال
 .غ2إغوغالل ر غارل ع ،غحبري غلك غال ير ا غالليرسي اغملالل ر غارغاروشرْ  غالليرسي غالفرعن 

 ..ملك  لدغ رمغال عدلي غمرل ر غيفغالى مغاألهما غملاجل رعر غالليرسي غملال قرار غاوه ي غ

 :وغا دأغسيرلمغاألا غ3
 :رنى غلندنقرامي اغملي نالعغيفغأاريئملنا غ راغاو دأغال ع ،غالق

 .أنغالليرلمغهقغعىلغالره  غإالدا غالقىانكغملال شريعر :غاألملل
 .3أنغالره غ راغاحلقغ ىغاألا :غالار 

 .أيغأنغاألا غ  غالره  غاحلقغيفغإالدا غالقىانكغملال شريعر 
رنوووتغاللووويرلمغد ووو غالاوووى مغايووودغا ونوووىكاغملخ الووو غملظهووورغ وووراغاو ووودأغاووو غالاوووى مغالفرنلوووي اغمقووودْغ

ال لريوو غالوووغأدرا هوورغالاووى مغالفرنلووي غك  اوو غيفغأنغاللوويرلمغلحاوو غارع  ر  وورغشالصوور غا  يووما غعووئغ
غالقووورنىنغالفرنلووو غ األمووورالغاوكوووىنكغاوووراغملليلوووتغاللووويرلمغانكووور غألمووورالغاألاووو غالووو قنكاغملنوووعا

 .4مغعن غأنغالليرلمغلحا 1779الصرل غعرمغ
 : راغاو دأغملأارزغال  رصنيغاورتك  غعن غ

غوغأناغالقوورنىنغ ووىغال ع وو،غعووئغاإل المغالعراوو غلحاوو اغمل وو غإ المغكعنووىغإ الا غاألموورالاغمللوورل غ أ
 .ملج تغالًرع غار

غ غوغأنغاألا غملهد رغ  غالره  غاحلقغيفغملع غالدس ى غأملغكعدين غلملمنرغكدخ غائغأيغ يئ غ
 .أخرل

                                                           

 .م2111منتدى الفكر العربي، عمان،. 27/سعد الدين إبراهيم. د التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي، - 1

 .م2111منتدى الفكر العربي،عمان . 19/أحمد صدقي الدجاني. اإلسالمي، د  التعددية السياسية في التراث العربي : انظر -2

 .201/عبد الحميد متولي. اإلسالم ومبادئ نظام الحكم، د : انظر -3

وكان المقصود باألمة الصفوة المختارة المجردة من األهواء .1007هـ2717دار األندلس الخضراء،.21/صالح الصاوي. انظر نظرية السيادة،د - 4

 .م على أن السيادة للشعب2413والنزعات الطبقية والمصالح، ثم تطورت النظرية إلى أن تكون السيادة للشعب، ونص الدستور الفرنسي الصادر عام
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نهرغإغوغأنغال رص غالغيعدغمما  غلداصرك غم ل ا  .1مللك  غمما غلحا ْغ
 :وغا دأغالفص غاكغاللنًر غ4
يعدغ راغاو دأغيفغاقدا غاو رل غالدس ى ي غاألسرسي غالوغكقىمغعنيهرغاألنل  غالدنقرامي اغغغغغ

 :ا خغسنًر غتحك غالدملل اغ  غغمل ىغكىزي غاالخ صرصغاك
 راغملاراد  غك فيور راغملك  او غيفغملاه  هرغملع غالقىانكغملكعدينهرغملإل رؤغ:غأغوغاللنً غال شريعي غ

 .أملغينسغالشع غأملغالشى لغحبل غال ير ْغ غاندغالربورنغ
مليدخ غيفغاخ صرالهرغك فيرغالقرنىنغالعرماغملالرص غاحلر غملالل ماغ:غ غوغاللنً غال  فيري غ

 ( صرس غوووغارور )يكىنغمتاينهرغهل غنلرمْغ غلملل غملغاغ..ملاألائغالعرماغملالع در غاخلر جي غ

مليدخ غيفغاخ صرالهرغماغاو رزعر اغملاراد  غك فيرغالدس ى اغملك  ا غ:غإغوغاللنً غالقلرصي 
    .2احملْر غعن غاخ   غل جرهترغملأنىاعهريفغ

 .  غاالس  دالغملالً يرنواكغاللنًر غ ىغغملكقلي غالع   
 :وغا دأغاوشرملعي غ5
ن:غمليقصوودغاروشوورملعي غ  وورغغغغ هوورغلوو غهكراوور غملحمكووىاكاغمل ووىغسوويرلمغالقوورنىنغملخلووىرغاألاوو ْغ

 .3ا دأغدرنى غدصدغا غالرحلغاألمرالغملمحري غهقىده غعدغتحك غاللنً 
مل وووراغاو ووودأغنيووومغاوووكغالدمللووو غالقرنىنيووو غملالدمللووو غاالسووو  دالي اغمرلدمللووو غالقرنىنيووو غ ووو غالووووغكن وووممغ

ملالدسووو ى اغملالغارلقووورنىناغمووو غلوووىزغاووورغأنغك الووورغإجوووراءغأملغكىدووو غعقىاووو غإالغمبق لووو غالقووورنىنغ
 .نك هرغأنغكنممغاألمرالغاش ٍءغخر إغنًرقغالقرنىن

غمل راغاو دأغيق ل غملجىلغلس ى غحيىيغدىاعدغممر س غاللنً غململسرص غملشرملطغاس ع راراغغغغغ
غاحلك اغمل راغاخللىرغ ىغالريغيعًيهرغشرعي غ غملينممغ ي غاللنًر غيفغالدملل غأنغجمل غل
 .رعي هرمإ اغارغخرجتغعئغالدس ى غمقد غش

 :وغا دأغمص غالديئغعئغالدملل غ6
غغملالغ ي غأنغ راغاغمت مإغالدنقرامي غارلعن رني غيفغاألخرغمب دأغمص غالديئغعئغالدملل غغغغ

                                                           

 .12/صالح الصاوي. ، ونظرية السيادة،د222ـ220/عبد الحميد متولي. ئ نظام الحكم،داإلسالم ومباد : انظر -1

 (ت.د)دار البشير، عمان.201ـ204/عدي زيد الكيالني. تأصيل وتنظيم السلطة في التشريعات الوضعية والشريعة اإلسالمية،د -2

 .341/انظر المرجع السابق -3
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او وودأغموو،غاق ووىلغشوورعر غاغلكووئغالغيعووأغملجووىلمغعوودمغاإلموورلمغاووئغاعوواغالووى غالدنقراميوو غأملغ
 غاإلسووو اي غأملغالغي عووور مغاعهووورغاغغاو وورل غاوىجوووىلمغميهووورغملالووووغدووودغي فوووقغاعلوووهرغاووو غالشوووريع

 ْ  دأغمحري غاحلرير غالعرا غاغملكىزي غاالخ صرصغاكغاللنًر غاغأملغكدامللغاللنً غ

ان قنووتغالدنقراميوو غإاغالعوورشغالعوور غع وودارغظهوورغاعوواغالووريئغكوومارملاغاوورل ر غملمريقوو غغملدوودغغغ
ووورنغاوووئغأاووورز  غ مرعووو غالًهًووورمليغملحم ووودغ ع ووودمغملخووو،غالوووديئغاحلكووو غميووو غملمحريووو غاحلريووور غاغمْل

ال ىنل غملم،  غاغملا غلخىلغاالس ع ر غالو  لغالعرايو غكعومز غ ورمغالودعىمغإاغخورغال  وى إغ
رنغائغأارغ ل غارملزغاجترمغلعرغإاغاألخرغاك غاورغ ال ر غململجدغ ل غلع ر غائغاول ع رغاغمْل

رلودمللغالعرايو غيفغع دغال ر غإارغن ي  غالن هور مغارحللور مغال رايو غملأسونى غاحليورمغميهورغاقر نو غا
ملد ووو غأملغألنووو غحي ووو غمكووورا غعن رنيووور غاعرليووور غلكووو غاووورغ وووىغا عنوووقغارلوووديئغملي صوووى غأنغال  لووو غ

 و غاوئغملجودملاغغاوعورليغلنوديئغائغأس ر غال النوفغاغملأالو ر غ وراغالفكورغاللورلغمارإلس 
سوو دا غمل عريوو غاووئغلملاصوورغمرايوو غا عوودلمغململالووفىاغاووروفكريئغملاو وودعكغملالاوورصريئغملموو،غ لوو غاووئغ
األلقور غملاألملالوور غالووغجموودرغالورأيغالعوورمغاغإالغأنغ وراغاالجتوورمغملجودغاعر عوو ْغ و،مغاووئغد وو غ

يق غاحلك غكير غعرياغائغاو  لككغاراىي غاإلس اي غلحا غهىتغاننغ  غاألارغإاغ ماغمرغ
غ.ال ر غملاع ربملاغالدنقرامي غالغك رس غأا  رغألهنرغع إغالغي رس غايئ  رغ

مليرجووو غمشووو غالدنقراميووو غيفغالعووورشغالعووور غإاغألهنووورغاجمووور غجرن ووور غشوووكنير غشغن ووو غاالسووو  دالغغ
ممال  تغع ىانر غائغم،غال ىنغارإلعرم غإاغدصى غالدسرك،غملالقىانكغاو عنقو غاورل غاغاو غ

ىلغأسوووو ر غأخوووورلغا عنقوووو غاوووورألمرالغملا   عوووور غاووووئغهيووووثغاجلهوووو غملالق نيوووو غملعوووودمغالاقوووو غملجوووو
ا،غا هرغاغملارملزغال  وم غمو،غالرشويدغالوريغغ ارالن الرار غملععفغاألهما غالليرسي غململرلْغ

غ.غغغ1ْرنغائغنار مغكفريقغا   عر 
 :مفهوم ومعايري الانتخاابت ادلميقراطية : املطلب الرابع 

غ:اوفهىمغال  دغاألمللغ
االن الرار غالدنقرامي غ  غاصًن غاس الدا غاعاغال رهاكغلندالل غعن غنما  غالع ني غاالن الراي غغغغغ

غالدنقرامي  غاقىار  غتحقيق غم ل ئ غملال لني  غملال مملير غالفلرل غائ غملنقرصهر غاجراءاهتر .غ2ملشفرمي 

                                                           

 17: تحوالت الفكر والسياسة  ، 12-10الحلول المستوردة : انظر  -1
علي بن . ، االنتخابات الديمقراطية وواقع االنتخابات في األقطار العربية ، تحرير دعبد الفتاح ماضي ، مفهوم االنتخابات الديمقراطية : انظر  -2

 . 58-28، ص 2008مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت خليفة الكواري ، 
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ملإمنرغ  غألامغاه  غل  قيقغااد غمل ىغكفعي غا دأغغمرالن الرار غيفغهدغ اهترغليلتغ دمر غأملغمري غا
غالرصيسغاقىك غ غا  غظفر غأمل غا غاحلْر  غليسغهقر غمل ا  غاحلك  غاللنًر غملأن غاصد  غالشع غملأن  سيرلم

مرلشع غ ىغالريغيرس غهدمللغاللنًر غالعرا غملاخ صرالرهترغاغمثغع ر غ.غالعلكري غاغا غ ىغلنشع غ
او رمل غاوىعىعي غلنىالىلغإاغاؤسلر غال  غالقرا غالليرس غغأعلرصهرغاغملي ي غلك غمرلغائغأمرال ر

غ.غملكى غاو رال غالدس ى ي غ
غإاغغغغغغ غلنىالىل غملاو  رمل  غاو  رزع  غاألمرا  غاك غلنلنً  غاللن   غلن داملل غمعرل  غألام مرالن الرار 

إاغالشع غغمه غملسين غل لىي غالصرارغالليرس غسن ير غاغاراله كرم.غاؤسلر غال  غالقرا غالليرس غ
غعربغال رليقغاالدرتارغ غا غأدر غإاغد رعرك  غملع ر غائغيرلغمكرم الريغيقىلغ أي غيفغاألمرا غاو  رمل 

غككرمئغالفرصغ غاللن غملعدم غملاعيدا غعئغالع فغأمل ملارل غككىنغاالن الرار غملسين غالخ ير غأعلرءغ.
غ.غغ1 ير   الربورنغاغململسين غل قيي غألاصه غاغم  ي،  غأملغاكرممهت غاإعرلمغاخ

ملالغنكئغأنغككىنغمعرل غملا    غإنغشغ.غارخ صر غالغدي  غل ن الرار غإنغشغككئغمعرل غملا    غغغغغغ
مل رمغ  غاعري،غاالن الرار غ.غجترغيفغأجىاءغهرمغنميه غملكلىل رغاولرملامغملك هغعن غال مديتغملالدمل ي غ

غ.غالدنقرامي غمل ىغارغس   رملارغمي رغين غ
غ:غاعري،غاالن الرار غالدنقرامي غغ:غال  دغالار غ

غائغالعهدغالدمل غ(غغ25)اغملاورلمغغ21947ائغاالع نغالعرو غحلقىقغاإلنلرنغ(غ21)أْد غاورلمغ
غ غملالليرسي  غالعرا غغ3غ1966اخلرصغارحلقىقغاودني  غالشؤملن غيفغإلا م ْغ غمرل غعن غع رنغاشرْ   ا

 غعربغان الرار غلمل ي غملنميه غارالدرتارغالعرمغاللريغك ر غل  لمغإارغا رشرمغأملغاىاسً غممانكغع ر ملنغحبري
                                                           

النتخابرات أداة مهمرة لمواكبرة التطرور أو الت ييرر السياسري واالجتمراعي لفكرر المجتمرع ، فاالنتخابرات تتريح الرجروع إلرى ومن جانب آخر ، تعتبرر ا -1

لفكر ال الب الشعب بشكل دوري وتتيح لألجيال المتعاقبة المشاركة في االختيار وفي الترشح والمنافسة ونقل ما تؤمن به ، وبذلك  يسود في البرلمان ا

كما تعتبر االنتخابات فرصة حقيقة لخلق القادة السياسيين من خالل تهيئة المنرا  المناسرب لخروض التجربرة السياسرية والتردريب وإعرداد . في المجتمع 

 .كما أنها فرصة أيضاً إلتاحة التثقيف السياسي للمواطنين . البرامج والرؤى السياسية لوضع الدولة ولمواجهة المشكالت أو التحديات العامة 

ـ لكل فرد الحق في االشتراك في إدارة الشؤون العامة لبالده إما مباشررة إمرا 1: " من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن ( 21)تنص المادة  -2

مصردر  ـر إن إرادة الشرعب هري3. ـ لكل شخص نفس الحق الذي ل يرره فري تقلرد الوظرائف العامرة فري الربالد 2.بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً 

 سلطة الحكومة ، ويعبر عن هذه اإلرادة بانتخابرات نزيهرة دوريرة تجررى علرى أسراس االقترراع السرري وعلرى قردم المسراواة برين الجميرع أو حسرب أي

وثيقرررررة اإلعرررررالن العرررررالمي لحقررررروق اإلنسررررران متاحرررررة علرررررى موقرررررع األمرررررم المتحررررردة االلكترونررررري " . إجرررررراء مماثرررررل يضرررررمن حريرررررة التصرررررويت 

http://www.un.org/ar/documents . 

 16فري ( 21دـ ) ألف  2200اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرار الجمعية العامة  -3

يكون لكل مواطن، دون أي "منه على أن   (25)وتنص المادة .  14، طبقاً للمادة  1866مارس  23: تاريخ بدء النفاذ  1866ديسمبر / كانون األول 

أن يشرارك فري إدارة  ـأر :، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصرة التمترع بهرا دون قيرود غيرر معقولرة2وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 

في انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقتراع العام وعلى أن ينتخب وينتخب،  ـ ب ، الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية
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مهركرنغاورلكرنغ.غميهرغهقغالرتشي غملاولرملامغيفغال صىيتغيفغجىغيل ئغهري غكع ،غال رخ كغعئغإ الهت غ
غممر س هرغ غملع رن غملاولرملام غملال ما   غاحلري  غيف غك  ا  غارالن الرار  غاورك ً  غاوه   غاعاغاوعري، كربزان

غارن لر غاالن الرار  غلمل ي  غأي غا غم غلنقرامي غ. غتحقق غأهنر غال رهاك غاعا غيرل غار غ   غاوعري، مل رم
غ:غ  رغغزاغلراغس   رملارغاإلرغ1االن الرار 

 :    الحرية 1
غلك غككىنغاالن الرار غلنقرامي غمي    غأنغجترلغيفغايئ غهرمغكل ئغميهرغاحلرير غاشك غمعن غاغ

غملغ غالرأيغملالص رم  غهري  غملهري غالغسي ر غا غملاالج  ررغملال  ق غملاحلْر  غال     غملهري  غا غملاإلع م ال شر
غ غاجل عير غالليرسي  غملككىيئ غال  لي  غاورش كغ. غأ اء غاعرم  غال رخ غائ غاحلرير غمتكئ غ رم م  ي 

م ييئ غاحلري غكعدغحبقغأهدغاعري،غ.غملأمكر   غملارايه غاغملمتكئغاورش غائغكىالي غ أي غملمكرمغملارنري غ
غالوغنشم غيفغجىغائغاحلري غاغاالن الر غال رخ غاصىك غملمقر غلق رع   ار غالدنقرامي غاغملكل ئغإلالء

غ.غملاعيدا غعئغكىجي غاإل المغارلع فغأملغارإلمراءغأملغارل لني غ
غك رمسغغغغغغ غملجىل غمبعه غا غال  رملي  غا دأ غ ى غل ن الرار غالدنقرامي  غاه  غنخر غا دأ غيرك ذ ملارحلري 

ملالغكعهغال  رملي غارللرمل مغملجىلغ.غعدليئغاغحبيثغك ر غلن رخ غاداص غهقيقي غهقيق غاكغارش كغا 
ْ رغأنغ.غ2عدلْغ ،غائغاورش كغاغا غملجىلغاراانيغا عدلمغأملغ ؤلغخم نف غأملغكىجهر غسيرسي غا  ىع 

هري غكشكي غاجل عير غملاوؤسلر غالليرسي غاول قن غالوغكلر  غيفغ راغال  ىرغاشك غاؤسل غا ل غ
غملار غال  رملي  غا دأ غل ر غكلر  غيفغكعميم ملأخ،ا غالغنكئغأنغك  ققغال  رملي غيفغظ غدىاعدغملشرملطغ.

غ.غإدصرصي غكل  عدغعئغاو رمل ْغ غائغع نفغا غال لرمغأملغالغي  ل غل غ
 :   النزاهة 2
غ:غملائغالع رالرغاوه  غالوغي    غال مْيدغعنيهرغلل رنغال ما  غارغيمكغغ
غع رنغاس ق لي غملهيرلغاحله غاوشرم غعن غ:غوغاس ق لغملهيرلغاجله غاوشرم غعن غاالن الرار غغ

رنتغ رمغاجله غال قن غعئغاألمرا غأملغاألهما غاو  رمل غ غاالن الرار غاغمل راغاألارغالغي  ققغإالغإ اْغ

                                                                                                                                                                      

أن تتاح له، على قردم المسراواة عمومرا مرع سرواه، فرصرة  ـ ج ، قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين

 .تقلد الوظائف العامة في بلده
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غ غنخر غجرن  غائ غاحلكىا  غعئ غملال قن  غجرن  غائ غ. غدلرصي  غع رالر غائ غاجله  غكشك  أملغْمن
شالصير غهرمغأملغع رالرغك    غو ل ر غا    غاود غملالغيه هرغن ي  غاالن الرار غلصرحلغائغككىنغغ
ملل غأنغي ل غإشرا غاجله غملإلا هترغل ن الرار غيفغ ي غاراهنهرغارحليرلغملالشفرمي غملاولرملامغاغاا داء غ

شي غاغملارمل ا غا  ديدغملكىزيع غائغإعدالغجدامللغال رخ كغاغملكشكي غالن رنغاوشرم غعن غإجراءا غالرتغ
غ.غاقر غاالدرتارغملكشكي غالن رنغاوشرم غعن غال صىيتغملع نير غالفرزغملإع نغال  رصنيغملم، رغ

غاجله غ رنتغ رم ْغ غإ ا غددغك مار غاجله  غاألمرا غاو  رمل غ رم غامنغاق  غال مْيدغائغجرن غنخر مللد 
غاالن الرار غملالغك    غارخل غيفغإلا م غاحلرمي  غملسىءغك قصهر غأخًرؤ ر غم ؤار غيفغ رغا رلغا غملالكفرءم ربم

لراغمرحلرمي غالف غأخرلغيشرتطغكىامر رغيفغاجله غاوشرم غعن غ.غك لي هرغعن غال  غالع ني غاالن الراي غ
غ.غغغ1االن الرار غلدع غاس ق ارغملهيرل ر

غ غملالدمللي  غاحملني  غملاو هل  غاروراد   غالل ر  غو غل: غالقرنىن غك لي  غعن  غاروراد  غال مْيد غالل ر  ع ني 
غ.غملاو هل غالدمللي غملاحملني غل ن الرار غيفغاراهنهرغاوال نف غ

ملكق ل غاالن الرار غالدنقرامي غال صىيتغاللريغلكىن غارك ذغحبري غاالدرتارغملنما   غاغ:غوغسري غاالدرتارغ
األدىيرءغأملغاحلرإغملجت ي غال رخ غارغددغي عرمغل غال  غالعن ي غائغمل غاللنً غأملغنق  غاورش كغ

ع ملمغعن غ.غا غددغكلًرمغالعن ي غإاغعدمغاالشرتاكغيفغاالن الرار غ.غائغاألدرارءغممرغيؤارغعن غاخ ير مغ
غالفرسدغ غاورش  غع رن غاألالىا غلعدم شراء ْغ غاآلمر غاالن الراي  غكقني  غيف غاللريغيلر   غاالدرتار أن

غ.هصىل غعن غالصى غالريغلم غا  غ
ع رنغإكره غالفرال غلك غ يغاصن  غيفغالًعئغ:غال  غاالن الرار غأارمغالقلرءغوغإاكرني غالًعئغيفغ

ملأنغالغيرتكغأارغالفص غيفغ.غيفغدرا ا غاجله غاوشرم غعن غاالن الرار غيفغ ي غاراهنهرغأارمغجه غدلرصي 
فص غال  غالعلىي غغلنربورنغ اك غلكىنغ راغاألارغع   غدلرصير غائغجرن غاغمللل رنغهيرلغاجله غالوغك

غ.يفغال  غالعلىي غملجت ي هرغكما،غاألْاري غيفغالربورنغائغجرن غنخرغ
   المساواة 3
لك غك  ققغاالن الرار غالدنقرامي غل غأنغكلىلغاولرملامغ ي غاراه غالع ني غاالن الراي غملأنغك  ققغغغ

غ:غمي رغيمكغملسى غنربزغأ  غالع رالرغالوغي    غاراعرمغ راغاوعير غاشمهنرغ.غاكغ ي غأمرامهرغ
غال مْيدغيفغهرلغكقلي غالدملل غإاغلملاصرغان الراي غعن غتحقيق غأْربغ:غوغعدال غكقلي غالدملاصرغاالن الراي غ

                                                           

  63-62عبدو سعد وآخرون ، النظم االنتخابية ، دراسة حول العالقة بين النظام السياسي والنظام االنتخابي، ص  -1
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.غممكئغائغاولرملامغاي هرغيفغمتاي غال ىا غلن رخ كغلل رنغعدال غملزنغالصى غالىاهدغيفغالدملاصرغاوال نف غ
غالدملا غاكغ ي  غاولرملام غالغيعأغارللرمل م غائغمل را غا غيعأغمتاي غال رص غلعدل غال رخ كغا صرغيفغعدل
رل غأنغي  غال قلي غ.غغ1ال رخ كغعن غددمغاولرملامغا غم،مغائغال ىا  ملكفعي غ راغالع صرغيق ل ْغ

ا رءا غعن غاعري،غاىعىعي غملاع  غمليركشفغع هرغاغملأنغيعرلغال لرغيفغالدملاصرغائغهكغإاغنخرغل فرليغ
ملددغيؤارغكقلي غ.غي  نيغعربغالمائغال  غال  ىغاللكر غيفغلملاصرغلملنغأخرلغغأيغخن غيفغاولرملامغدد

غلًر غارغ غاوؤيديئ غال رخ ك غل ش يتغأالىا  غكل    غدد غإ  غاالن الرار  غن ي   غيف غلملاصر غإا الدملل 
ميص  ىاغأدنير غيفغلملاصرغعدمغلصرحلغمر غنخرغاغلراغل غأنغالغيرتكغأارغال قلي غلن كىا غم ل  ن غ

غاألخ،غددغيل ءغاس ع رل غحللر غاألْاري غل  ككغ ْغ رغل غأنغالغيررتكغلنربورنغمهرا غا اوىالكغار
غ غاقرعدم غعن  غاوليًرم غجلهر غحمريدمغ. غالدملاصر غاخ صرصغكقلي  غإاغجع  غكر  غاعاغالدملل لرا

غ.غغ2ملال قن غأملغلنقلرء
ي غجل ي غاوىام كغملعدمغملع غال مْيدغعن غهقغالرتش:غوغع رنغهقغالرتش غملاالن الر غلك غاوىام كغ

رمغ.غشرملطغإدصرصي غأملغم،غاىعىعي غو ر س غ راغاحلقغ ملال مْيدغعن غأنغيكىنغاالدرتارغعرار غاغملأنغالغحير
اوىامئغائغممر س غاالن الر غال  غجهن غأملغمقرمغاغأملغال  غلىن غأملغعرد غأملغلي  غأملغار   غأملغج ل غ

كغاوىام كغاغم غكل  عدغمئ غأملغمرصف غائغاوشرْ  غيفغاخ ير غمليفغع رنغ ل غكعميمغو دأغاولرملامغا.غ
غ.ممانهرغيفغالربورنغأملغيفغاو رمل غلنىالىلغلق  غالربورنغ

غاكغاورش كغ غاولرملام غو غاكغاورش كغيفغ ي غإجراءا غالرتشي غاغمليفغ ي غ: ال مْيدغعن غاولرملام
غكً ي غع د غاي ه  رولرملام ْغ غا غاالن الرار  غمليفغاراه  غاالن الراي  غمح هت  غإللا م غاو ل   غالقىاعد ق

غاوقر غ غعدل غمليف غا غاحلكىا  غإلع م غملسرص  غائ غاالس فرلم غمليف غعنيهر غاإلنفرق غللىااذ خلىعه 
غ.غاالن الراي غاو ره غيفغلملاصر  غملم، رغ

غأملغارغيًنقغعني غالىزنغاو لرمليغغمبعهغأنغيكىنغلن رخ غالىاهدغالىكر غملاهدا غا:غغوغاولرملامغيفغال صىيتغ
غاكرن  غ غأمل غا غالعن ي  فرك  ْغ غأمل غا غالليرسي  غال  غخربك  غملنخر غنرخ  غاك غمتييم غلملن غا لحالىا 

رل غهلرغال صىيتغاو عدلغأيغأالغن  غ.غاالج  رعي غاغأملغدد ك غاورلي غ ملكق ل غاولرملامغيفغال صىيتْغ
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مال  غ ل غ.غغ1يتغيفغأْارغائغلاصرمغان الراي غملاهدمال رخ غع دغكىامرغشرملطغحمدلمغمي غمرال غال صىغ
غ.غيؤليغإاغال  ييمغاكغال رخ كغملان هركغا دأغاولرملامغ

 :   دورية االنتخابات 4
غاغغغغغ غار غاحملدلم غاألملدر  غيف غلمل ي غاشك  غاالن الرار  غإجراء غألس ر غغع رن غإال غكمجينهر ملعدم

غللنً غاحلكرمغ ملأنغي عغيفغهرلغعدمغالدعىمغ.غا صىصغعنيهرغيفغالقرنىنغادد غأنغالغيرتكغكقدير ر
غ.غإليهرغيفغكر يخغحمدلغامنغالدعىمغإليهرغددغمتتغع  ير غ

رنغاعري،غاالن الرار غالدنقرامي غاغددغككىنغاحلدغاأللىنغالوغتحققغملظيف غاالن الغغغغ غس قْغ رار غار
غ.غالدنقرامي غاغأيغأنغككىنغمعرل غملا    غاغملليلتغمًرءا غلشرعي غزاصف غل لرمغال  دغ

غ
غ
غ
غ
غ
غ
غ
غ
غ
غ
غ
غ
غ
غ
غ
غ
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 : الخَلصة 
إنغالشى لغائغالىسرص غاوشرملع غملاورم غميهرغشرعر غاغملليسغارغنلي غحمدلمغإ غشغيرلغيفْغ ر غارغملالغغغ

غيدلغعن غ غملسن غار غملأمللغللي غعن غ ل غيفغس  غ سىل غالن غارغعني  غاعي   غأملغنلي  األخرغاىسين 
الكيفي غالوغعكغميهرغاخلنفرءغالراشدملنْغ رغارغاع رغاْغ رغأنغالشى لغليلتغانما غائغهيثغاو دأغألنغ

غ غ ل غال لرم رن ْغ غأير  غاحلك  غل لرم غعل  غاحلْر  غ) غ هى ي غووووو غمل اا  غالدس ى غ( غحيدلم ملهل غار
غالربورنغ)غ رغالشى لغالف ي غأملغالشى لغال شريعي غغملالقرنىنغمه غالشى لغاورال غالشع غوو (غينسغاألا غووو

ملارغ  غال هيرك غاغملهدمللمغالوغلىزغأنغي دخ غميهرغملالصى مغاونما غلن ْر غاغمل  رغالغنكئغأنغنقىلغ
رغملدىاني هرغأنغالشى لغانما غارغشغينممغ رغالدس ى غملالقرنىنغمله  ر غجم نفغالدمللغيفغكفصي  غلسرك، 

غ.غك عر غألنل  هرغاحلْر  غململادعهرغاالج  رع غ
غأنغاصًن غالدنقرامي غالر غا داملال غملاق ىال غع دغالكا،غائغالشعى غغغ غالشعى غاولن  غْ ر غميهر مبر

غليسغ غيفغالعرشغا غأن  غملالليرسي  غملالص رعي  غملاالد صرلي  غالاقرمي  غائغال رهي  غال ر غملكما،م غلقىم ن ي  
أنغككىنغ رمغالدنقرامي غاآليرهترغاوىجىلمغيفغال ر غأنغنمخر رْغ رغ  غا غنكئغأنغنل فيدغارللرمل مغ

ا هرغملنمخرغارغي رس  رغائغال رهي غالشرعي غملاالج  رعي غملالليرسي غمهرمغالدنقرامير غارغنلير غا عدلمغ
غ.غمللك غأا غأنغكمخرغا هرغارغي رس هرغملحيققغالعدال غملاحلك غالرشيدغ

ملجتد غاإلشر مغإاغأنغأسرمغنلري غالليرلمغالشع ي غا أغعن غهقغاالدرتارغالعرمغاغمليرتك غعن غ راغأنغغغ
غملجهنه غ غملعن ه  غملأارن ه  غال هه  غاخ    غا  غأالىاهت  غإعًرء غأمل غالرتش  غيف غا لرململن ال رم

يئغالغملهك  ه غملسفهه ْغ رغي  نيغعئغ ل غأنغيص غإاغ رمغا رلسغاو  ال  غاعاغاألشالرصغالر
ا،ا غائغ ك ىمرغميه غالشرملطغاوع ربمغشرعر غاا غاألارن غملالكفرءمغملاإلخ صغملم، رغاغأعفغإاغ ل غأنْغ
رنغ اورتش كغيمكىنغعئغمريقغأهما  غالوغيكىنغارغارنرانيغاعكغمل ىغانممغمبرغنني غعني غاحلم غاغملإنْغ

غ.غأملغي عر مغا غاوصن  غالعرا غالصىا غيفغم،مغ
 غ
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 قرارمشروع 
 :بشأن

 المقارنة بين الشورى والديمقراطية من منظور إسَلمي
غ

غ....إنغينسغي  غالفق غاإلس ا غالدمل غاو  اقغعئغا ل  غال عرملنغاإلس ا غاو عقد
غاكغالشى لغ غاوقر ن  غخبصىصغاىعىر غإاغا    غال  ىخغاوقدا  غعن  غام ع  ائغغملالدنقرامي اعد

غ.إاغاو ردشر غالوغلا  غهىل غا لى غإس ا غملاعدغاس  رع 
  -:قرر ما يلي

اس ً رغ أيغاألا غيفغاألاى غالعرا غاو عنق غ رغارالس ف رءغاو رشرغأملغعئغ:غالشى لغ   -1
 .مريقغنىا رغحبل غاحلرل

غالدنقرامي غ   -2 غالفرلغدرل ا غعن غغمريق غلنىالىلغإاغالقرا ا غاوصن ي : لحا غيكىنغميهر
 .ال صر غائغخ لغال صىيت

الشى لغليلتغانما غائغهيثغاو دأغالعرمغلعدمغمل مللغنعغكشريع غائغالك ر غأملغالل  غ -3
 .الري غالدالل غعن غ ل 

 .لك غلملل غأنغجم ر غنلرمغالشى لغاو رس غارغائغهيثغاإللمامغملعدا  -4
غنعغالدس ىغ -5 غيفغهرل غالشى لغانما  غحيدلمغملككىن غملار غاند ْغ  غنلرم غ ل غملمق غعن   

 .القرنىنغائغال هير غ صيسغالدملل غملينسغالشى لغملهدمللغكن غالص هير 
غ

 :التوصيات
غ-:يىال غا   غمبرغين غ-*
أنغك  هغالدمللغاإلس اي غنلير غالشى لغائغأج غاصن  غاألا غيفغاوشرْ  غل  قيقغغ-*

غ.ملاحلك غالرشيدالعدال غ
ْ رغيىال غارإلمرلمغائغنلير غالدنقرامي غملأسرلي هرغاوال نف غمي رغالغعرلفغال صىصغغغ-*
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 متهيد 

لسالال  لىالس داليدحما  مالد  االنب اءحم يالا        والصالة وا،  احلمد هلل رب العاملني

 :، وبعدواملندىني ولىس آله وصح ه  مجعني 

يالهم  ييالاة الهالا  ل زال   مالان وم الان ، ويعالا         فإن اإلدال  مالهه  االام    

اإلحمسالان بنباله ،    العالقالا  زعالقال   خمتىف قضايا احلياة واؤوحمها ، ويقو  بتهمي  

قال  اءفالناب ب عضاله  ، ولالقالته      ولالق  اإلحمسان مع حمفسه ، ولالقته بغاله  ، ولال 

بالدول  والهما  الذي يعيشون حتت ممىته ، واحلاز  الذي يعيشالون حتالت دالى ته    

 .فص  ل  ي امه  ومها لاته  من يتوىل  من الوي مه ، و

وتعتالالا الشالالنيع  ايدالالالمي  مالالن الشالالنا ع ايدادالالي  ل العالالا  الالال   لىهالالت مالالن    

م الاب  اءحمممال  السيادالي  والددالتوري          خالل م اب ها وقوالد حمما  احل   فيها

زندت حممنيا  قاحموحمي  وقدمت  دس لىمي  وواقعي  ملشاز  احلياة بش   لا  

والقاحموحمي  بش   خاص، ففي جمال اله اق اجلوهني لىسياد  الشنلي  وامل الاب   

الددالالالتوري   الالالا  م الالالد  الشالالالورا مالالالن امل الالالاب  ايدادالالالي  ال الالالار ة ل حممالالالا  احل الالال    

 .ايدالمي

شورا اهمي  لميم  ل  ي تهمي  زان  و  ي جتمع بشني    تنت ز لىيه فىى

زالال  بولالال  وزالال  حممالالا  يهشالالد اءمالالن وايدالالتقنار والفالالال  والهقالالا ،    هالالو ال نيالال    

املوصالال   ىل ارقالالس التعالالامال  لقضالالايا اءمالال  وحتقيالال  مصالالاا  فنابهالالا ومجالاتهالالا      

 .ومؤدساتها

ذا ال حالاليف ل هالالذ  اءهالالن وهلالالذا تفالالني لىيهالالا ه يعالال  هالالذ  الدرادالال  وتقالالدي  هالال  

وق الال  الالالدخول ل مو الالوله والتعالالني ملسالالا ىه حمتعالالنب لىالالس مفهالالو         . امل يهالال   لالالال  

الشالالورا والدرقناهيالال  مالالن ييالاليف بيالالان وتو الاليو معهاهالالا والوقالالوب لىالالس ادادالالياتها   

 :وايياه  خبصا صها وف  املههقي  اآلتي 
 

 قراطيةوالدمي الشورى»بعهوان  هذا ال حيفو دهامًا متوا عًا مين  قد  

القضاء يف الشورى يف نظام احلكم و: سالمية وتطبيقاتها يف أنظمة الدولة اإل

وقد ااتمىت املههقي  ل .  «اململكة العربية السعودية منوذجًا. التجربة املعاصرة 

 :مو ولاتها لىس الهحو اآلتي 
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  الشورا وايدتشارة و بدا  الن ي والهصيح  ل دياقها التأصيىي  :أواًل 

 الشورا وت  يقاتها )  ببيا  السياد  الشنلي  ل حمما  احل    :يًا ثان

 :الت  ي منا ج من ( ل اإلهار القاحموحمي لىشنيع  

   الشورا ل لصن احل   النااد وما بعد. 

  الشورا ت ابل الن ي واملشارز  ل التقنين :ثالثًا . 

  مالي لن سا  ال  تصىو ملمارد  الشورا والتقنين اجلالالاملؤد :رابعًا

 :( جمىس الشورا السعوبي منو  ًا ) هنيقتها 

  جمىس الشورا ومشنوليته ل الهما  السيادي اإلدالمي. 

   صاليي  جمىس الشورا و بخال  صاليا  لىيه ل الهما

 .اإلدالمي 

  جمىس الشورا السعوبي منو  ًا. 

  ببيا  الشورا القضا ي  وت  يقاتها ل حمما  القضا   :خامسًا 

 :زهمو ج  السعوبي

  الهما  القضا ي السعوبيالت  يقا  العمىي  لىشورا القضا ي  ل. 

  اخلامت   :سادسًا. 
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 أواًل

 الشورى واالستشارة وإبداء الرأي والنصيحة يف سياقها التأصيلي

 

اهلام  واحليوي  ، وُيعد  ا  مهزل  رفيع  ُيعتا مو وع الشورا من املو ولا  

، يادي اإلدالمي و حممم  احل   خاص   ، والف ن السل الف ن اإلحمساحمي لام

خصوصًا و ن لصنحما احلالي و وقاتها السيادي  تشهد  نوبًا من ايدت داب والعهت 

السيادي والمى  اي تمالي ، وتسه  حممم  احل   والدول  ل بعض الُهم  

النغ  فعىي . ي  ىل دىب احلقوق واحمتهاك ينمتهاالسياد  بفنبي  الن ي ، مما يؤب

من  ن اجملتمع اإلدالمي بأهيافه وفصا ىه وهيئاته ومؤدساته جمتمع رباحمي تنالس 

فيه احلقوق ، وحتفظ فيه الذم  ، ويوفس فيه بالعهوب ،  ي  ن احنناب 

السياديا  فيه  ب   ىل فه  مغىوط يول مفهو  الشورا ل دياقها التأصيىي ، 

و وع الذي حمقد  ورقتها العىمي  فيه وهلذا فإن التعنيف ل ال داي  لىعى   و امل

 . يستو ب  ن يتهاول ل ال ن  اإلهار الفهمي لىشورا وايدتشارة 

فمن  لك ما . فههاك املعا   والقواميس وُزتب التفسه اهتمت بهذا اجلاحمب 

اور السني والواو والنا  م نبان ، اءول مههما : ابن فار  ل مابة اور  هقال

فاءول قوهل  ان  الداب  اورًا . لن ه ، واآلخن  خذ الشي  و ظهار  و بدا  اي  

وال اب اآلخن ان  .   ا لن تها ، وامل ان الذي لن ت فيه الدواب هو املشوار 

من هذا ال اب اور  فالحمًا ل  مني ، ف ان : قال بعض  ه  الىغ  . العس  

و اار لىيه  من  : " املستشه يأخذ الن ي من غه  ، ومهه ما قاله صايب القامو  

)"وهو الشورا واملشورة وادتشار هىب مهه املشورة 
ويقول صايب املعق  . (1

ر يه ل  من ها  لىمي  و  واملستشار العىي  الذي يؤخذ: " الوديط ل اإلفابة بقوهل  

)"فين  و ديادي  و قضا ي  و حنو  
فالشورا مصدر ااورته زالفتيا .  (2

فالشورا وايدتشارة يت ني .  (4)بن تيمي  ااتوارًا ومساها الشيخ ا.  (3)وال شنا

مههما  حمها ا تهاب وادتخناج وادته اط وتماهن وتعا د وت اتف لىس ادتعناي 

 يسن الو و  ، فهي التعاون والت ابل ل الن ي ومداولته ل  من من  مور املؤمهني 

                                                           

 . 1/33: الفهو  آبابي . القامو  احمليط  ( 1
 .  1691 خناج الزيا  والهقار ، جممع الىغ  ،  ( 2
 .  211: من ع داب   ( 3
 . 3/714: الزخمشني . ال شاب  ( 4
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شورا  فنابًا  و مجال  و م  لىس قوالد و هداب وغايا  ، وبهذا تص و ال

وايدتشارة حممامًا مت اماًل ، وحمهقًا متهادقًا ينت ط مبهه  اهلل وهالته وي 

. فهو   ن  ز  ي يتقز  من  دىوب احل   والعم  به ل القضا  .  (1)يهفص  لهه 

يه غي  ن  (2)فالشورا مس  من مسا  اجملتمع املسى  ، وم د  من م اب  احل   

  ، ي وما  وبول ومؤدسا  وا تمالا  يت  ع بها املسىمني  فنابًا ومجالا

: " ، قال الفقيه املال ي ابن  زي   َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر امتثاًي ءمن اهلل تعاىل 

مشنوليتها بال تاب  تبها وا  ًا ، وقد ث ت والعم  (3) "املشاورة مأمورًا بها انلًا 

و حممم  احل   خالل لم  بها ل بواوين الدول  اإلدالمي  ووالُسه  واإلمجاع 

، فهي  دا  احل   ومهاط صياحم  ت  يقاتها من ق   اخلىفا  والسالهني واملىوك 

 .اءم  

                                                           

 . 11/121: جممول  الفتاوا  ( 1
 . 23: الهحوي . احممن مالمو الشورا  ( 2
 . 1/112: ابن ل ي  . احملنر الو يز  ( 3
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 ثانيًا

 أدبيات السياسة الشرعية يف نظام احلكم

 "الشورى وتطبيقاتها يف اإلطار القانوني للشريعة "  

 التطبيقمناذج من 

 

ومتث   ست لىس يد الهيب مهذ  ن تأدمن  الدول  اإلدالمي  بأهوار خمتىف  

 لك ل لدة تهميما  وتو يعا  لىمها  واملسؤوليا  وتدريب لىس فن احل   

، و نا ت وين  واإلبارة من خالل تو يه وتعالي  املؤدس اءول لىدول  اإلدالمي  

ل  ببيا  السياد  الشنلي  املتعىق  بهما  احل   زت وين آليا  الشورا 

دادي ل حمما  احل   اإلدالمي ، ف احمت الاراتيب وت  يقا  هذا امل د  اء

حتذا بد ًا من اختيار اءصىو من القو  لتولي املهاصب السيادي  واإلباري  منا ج ُت

بغض  (1)ا بعد ايدتشارة واملشاورة و بنا  بور  صحاب القوة واءماحم  ل الويي

 ردول اهلل  و قنبه  من يضنة  (2)لن مستواه  اي تمالي  و العنقي الهمن

والهما ج ل هذ  ايختيارا  القا م  لىس  صول ايختيار ل اإلبارة احلديث  لىدول  

 باحمها فقها  السياد  الشنلي  والقوالد اإلباري  ل اختيار موظفي الدول  

 .( 3)اإلدالمي 

زما  ن مجال  اجملتهدين من  ه  الن ي زاحموا جباحمب اإلما  ومال مني له 

قاحموحمي  لىدول  اإلدالمي  ن العدول اءمها  مبثاب  مجعي  تشنيعي  وه  املستشارو

وقد يق  هذا . تقد  الن ي السديد الصا ب لإلما  مبا حيق  الصاا العا  

اجلاحمب التشاوري القا   لىس املشورة مدلوي  ل اجلاحمب السيادي الشوري 

  حممم  الدول واإلباري ملفهو  الدروقناهي  مبا ي يعنب له منط  و مثي  ل

واحل وما  واإلمااهوريا  ، و  يس قه ل  لك حمما   و آليا  ل ُيسن التفعي  

والت  ي  ، فع  النخا  ، وُزفىت احلنيا  ، وُدمعت اآلرا  ، وُفسو اجملال 

املعار   ، وداب  رو  العدال  والدروقناهي  الشوري  ل جماي    لألصوا

مي  التشنيعي  والتهفيذي  والقضا ي  ، والهما ج متعدبة ل دى ا  الدول  اإلدال

                                                           

 .  2111، مار  ،  14311، تناث ، العدب  22: احممن بول  احلقوق وجمتمع املؤدسا   ( 1
 . 6211  ، العدب 2116، السياد   12: الفهقني . احممن اإلدال  وصى  النلي  باحل ا   ( 2
 . 91:  بو يقه . د  الشنلي  ل تعيني موظفي الدول  ل اإلدال  احممن قوالد السيا ( 3
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الو ا ة ل ممارد  الشورا زمهه  يياة وانل  بين وحمما  ي   وص غ   م  

السياد  الشنلي   ن يتخذوا  روع اءمثى  مما يدا بفقها    نب فيها الندول 

 يس ك  حمه : من اءمثال اله وي  ل احل   واإلبارة حماا  و ا  يييف قالوا 

ان يستشه يتس فيما حيس ه الها  اليو  من الشؤون اخلاص  وه  يشهون  ىل ز

 .( 1)رمي املهافقني    املؤمهني لا ش  ر ي اهلل لهها مبا بن ها اهلل مهه

ولع   بن  املماردا  الشوري  الناادة ما يدث يو  بدر وُ يد واءيزاب 

 »يني قال  ردول اهلل  واحلدي ي  وفسو اجملال إلبدا  الن ي وال ن  بتوا ع من

،  راحمًا وتسىيمًا ، وحمصنة فو ده  لىس قىب ر   وايد  «تشهوا لىّي  يها الها   

لفني  بون فني  ، ب   اوراته الالالالومؤا رة ، ووفا  ووي  ولزر  ، و  ت ن مش

حب    لقد ربس ردول اهلل . ال   اارك و بدا الن ي و لم  م د  الشورا 

لدول  اإلدالمي   صحابه لىس الشورا يييف ي يتخذ من بوحمه  اله وة ور اد  ا

وليق  وليس بيهه وبيهه  يوا ز  و يقاب  و  بواب ، وهذ  الصفا  العمىي  

يعىمه الصحاب  ويت  توريثه لىح ا  ل ديادته   نوالع ا  الدروقناهي  راب  

  .( 2)لىنلي 

ينيص ل تنبي   حب   ر ادته لىدول  زان وبهذا يتضو  ن ردول اهلل 

اء يال واإلحمسان لىس ادتخناج الن ي وادته اهه بودا ىه املعنوف  من ا تهاب ل 

الشورا ل موا ع اي تهاب ، فإ ا زان ههاك حمص فاي تهاب ل فه  مدلويته 

اجلاحمب الت  يقي ل معا  حُمم  الدول  ل  لمال ذا  بن   وه. ومعاحميه ومقاصد  

ارة ل  بهس صور  وتعدب هنقه ، فأ حت الشورا العم  بالشورا وايدتش

وايدتشارة العى  املهصوب والىوا  املعقوب ل يياة املسىمني الف ني  والسيادي  

 .( 3)وحمما  احل   ل الدول  اإلدالمي 

 الشورى يف عصر احلكم الراشد وما بعده

لألم  بالنفي  اءلىس وتنك  النداي  ، والتح   خت  اهلل بندال  الهيب 

قاحمون ومن عي  هل  ل يياته  الديهي  والدحميوي   ي وهو ال تاب ال ني  والُسه  

اله وي  الشنيف  ففيها امل اب  والتو يها  اءدادي  ملسهة احلياة الديهي  

                                                           

 .  2711  ، 1693، م  ع  السعابة ،  93: اخل يب . را ع الهما  الشوري ل اإلدال   ( 1
 . 96:  مد  يا  الدين . احممن الشوري ل  و  مصابر التشنيع  ( 2
 . 332: النيس . الهمنيا  السيادي  اإلدالمي   ( 3
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والسيادي  من  لك املساواة والعدال  والتأزيد لىس الشورا والعم  بها ل الشؤون 

 قيمت حُمم  اخلالف  ومتثىت ل اختيار اخلىيف  الذي العام  لألم  اإلدالمي  ، و

به مفاهي   دالمي  واي  من ( 1)ل يناد  الدين ودياد  اءم  خيىف الهيب 

الاراث السيادي العنبي وال الدي ي ، ول ن   تغب الشورا من املسن  

 :السيادي ءحمها من امل اب  اءدادي  ال  متثىت ل خ ني 

واملشاورة وايدتشارة مع ز ار الصحاب  ل الشؤون العام  التشاور   :أوهلما 

مث  املوقف من النبة والفتو  ، ومعامى  اءرا ي املفتوي ، و حمشا  

  . (2)الديوان

اختيار اخلىيف   و  ما  املسىمني و مهه  وقد د قه ا تماع متهيدي  :ثانيهما 

ىس اورا مفتو   و بالتسمي  بعد التشاور ،  و العهد بذلك  ىل جم

، وهي ( 3) و ادتشاري  و هيئ   ه  احل  والعقد  و هيئ  ال يع 

 داليب خمتىف  ل  هار الشورا وايدتشارة تدل لىس  حمها مصدر 

   .( 4)انلي  اختيار اخلىيف 

اخلالف  وتوىل اخلىفا  الناادون بعد  اخلالف  لىس  فتوىل  بو ب ن 

ايدتشارة واملشورة ، وزذا  نوب خمتىف  ل هها دار  لىس حمه  الشورا و

احلال  نا باملهه  الشوري خالل ي   اخلىفا  الناادين ر ي اهلل لهه  ل 

 . اختا  القنارا  السيادي  واإلباري  ال  هلا صى  بالشأن العا  لىمسىمني والنلي  

ولىس النغ  من اختالب  داليب احل   ل  بارة بف  الدول  من ق   اخلىفا  

هي املهيمه  لىس الساي  الف ني  ظىت  مور الشورا وحممامها   ن  ي، الناادين 

، يتضو  لك والسيادي  واإلباري  ل التعيني واختا  القنارا  الداخىي  واخلار ي  

ل  ن  بواب احلوار والسياد  املفتوي  ل ن  اآلرا  معمول بها و  متار  السياد  

ي  مصىح  الفنب ومصىح  فال   هدفه حتق. ايدت دابي  والتعصب لىن ي 

 .اجلمال  ل  هار املمارد  الدروقناهي  

                                                           

 .هال 1732، ال  ع  اءوىل ،  33: را ع زتابها الهما  السيادي والقاحمون الددتوري ل اإلدال   ( 1
 .  2117، السه   1313، تناث ، العدب  17: الدوري . احممن مسأل  الشورا ل اجملتمع والدول   ( 2
 .  63: را ع زتابها الهما  السيادي والقاحمون الددتوري ل اإلدال   ( 3
 . 111: لوي ل د التواب . ن حمما  احل   ل اإلدال  واختيار اخلىيف  احمم ( 4
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وه ذا يتضو  ن الشعب ل اجلاحمب السيادي لىدروقناهي  اإلدالمي  هو 

الذي يشارك ل الشؤون العام  وهو الذي يهتخب اخلىيف  بالغال ي  بعد تنايو 

من ق    (1) دالميمهادب لألزفا  ، اجلامع لشنوط اإلمام  ور اد  الدول  اإل

وقد يق  التفعي  . وحمزاه  وجتنب ومناق   اهلل تعاىل  ه  احل  والعقد حبني  

الشوري مدلوي  متعدبة وثنا  بروقناهي  ااب  به اءحممم  الغنبي  وبوحمته 

الوثا   السيادي  وفيه  زا و وث   مان لىح   الصاا ل الدروقناهي  

 . (2)اإلدالمي 

                                                           

، مؤدسال  الندالال     24: الشيخ ل د الوهاب خالب . السياد  الشنلي   و حمما  احل   ل اإلدال   ( 1
 . 199:  مد ل د اهلل العنبي . برادا  ل الُهم  الددتوري  املعاصنة . هال 1716، بهو  ، 

 . 199:  مد ل د اهلل العنبي . لُهم  الددتوري  املعاصنة برادا  ل ا ( 2
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 ثالثًا

 الرأي واملشاركة يف التقرير الشورى تبادل

 

ايدت داب بالن ي والتفنب بالقنار ، وتعين ايدارااب بن ي   الشورا تعين لد

اآلخن ومشاورته وادتشارته وت ابل و ها  الهمن ورؤي  الشي  امل نو  من و ها  

حممن متعدبة يتس ي يقا   و رار  احل   لىس هوا فنبي  و مصىح  اخصي  

فالشورا . جيابًا حممنًا لتعدب  ا اهلا وصيغها وهنق مماردتها حتد دى ًا وليس  

زتقدي  التقنب  الفنبي   (1)قصد وحمي  ومشارز  فيها حتن  من الوقوع ل اخل أ

لىس التقنب  املشارز  ، ور ي الفنب لىس ر ي اجلمال  ، فهي محاي  لىح  من 

ي ر ادي يصهع  هوا  الهفس وت ىد احلس بدزتاتوري  ادت دابي  وتسىط من زند

َوَلِو اتََّبَع اْلَحقُّ َأْهَواءُهْم َلَفَسَدِت  ى  ايحمفعاي  واء وا  املشحوحم  خيال غاة و

 .  (2)السََّماَواُت َواْلَأْرُض َوَمن ِفيِهنَّ

وملا زاحمت الشورا ليس هلا ا    دب لىممارد  ، ب  هي رو  وقصد  د 

قد ت ون ي مًا ر اديًا ، التهفيذ   ايدت داب والتفنب بالن ي ، ي يه  هنيق

 ي  ه  ايختصاص وه  (  3) ه  الشورا  و  ه  احل  والعقديستشه فيه الن يس 

مف ني اءم  و صحاب الن ي فيها ، وقد ت ون ر ادي  ولىما  وفقها  ويقوقي 

و اري   و مؤدساتي  ، والو اري  تفويضي  هلا من دى ا  الن يس  و تهفيذي   ض  

الن يس الذي قد ت ون لىس قمتها اخلىيف   و اإلما   و السى ان  و اءمه  لقنارا 
(4 ) . 

                                                           

 . 13: يهيفي ، املسا  الاراثي . الو و  وايختالب : الشورا والدروقناهي   ( 1
 . 41: دورة املؤمهون  ( 2
 . 32: ؛  ورا ع اءي ا  السى احمي   43: ال نيقي . بوره  ووظيفته  :  ه  احل  والعقد  ( 3
 . 123: سيادي والقاحمون الددتوري الهما  ال ( 4
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 رابعًا

 املؤسسات اليت تصلح ملمارسة الشورى والتقرير اجلماعي عن طريقتها

 ( ًاجملس الشورى السعودي منوذج) 

 

 حممم  احل   والدول  : لقد اهتد  اجملتمعا  ال شني  واءحممم  السيادي  

عارب لىيه اجملتمع املدحمي واملتمث  ل جمىس الشورا  و جمىس الهواب  و  ىل ما ت

الاملان ،    فيه يعا اجملتمع لىس ر يه من خالله ، زوحمه رث  انا و اجملتمع 

 .وصو  اءم  ل حمما  احل   والدول  

 جملس الشورى ومشروعيته يف النظام السياسي اإلسالمي ( أ)

الدول  من مجال  خمتارة من لىي  القو  من   انحما فيما د    حمه ي بد لن يس

ز ار العىما  والفقها  واحلقوقيون واتس التخصصا  ين ع  ليه   و ي ىب ر يه  

ل و ارتها ومؤدساتها ل حموا هلا ومشورته  فيما لني من  مور احل   والدول  

ب وهذا يدل لىس  ن حمما  احل   ل اإلدال  يسعس با مًا  ىل  جيا. ومستقداتها 

حمما  حيق  املصىح  العام  لألم  ل مجيع  مورها من خالل  حمشا  جمىس لىشورا 

فادتشارة . يقاب  اءحممم  الدروقناهي  املعاصنة ال   حمشأ  اجملالس الهيابي  

املتخصصني من  ه  العى  فيه حتقي  لىقصد من التشاور ،    ر ي اجلاه  ي 

   حمزل باحلاز  اءمن " فعي رمحه اهلل  دوا وي فا دة مهه لذا قال اإلما  الشا

حيتم  و وهًا  و مشالال اًل يه غي له  ن يشالالالاور ، وي يه غي له  ن يشالالالاور  اهاًل 

ول هه يشالالالالاور من مجع العى  ... ءحمه ي معهس ملشالالالالاورته ، وي لاملًا غه  مني 

 .( 1)"واءماحم  

لالدتشارة و بدا  الن ي ؛ ءحمه   فالعىما  والعقال  والو ها  والنؤدا  ه   ه 

قابرون لىس التمييز بني اخل أ والصواب ، وهذا ما و هها به ر يس الدول  

وي تعصوحمه  ، ادتشهوا  وي العقول تنادوا  » اإلدالمي  اءوىل ديدحما  مد 

 . (2)«فتهدموا 

فمقىس الشورا ي بد من و وب  ل  ي حمما  ي    دالمي ؛ ءحمه يقو  

  ولي اءمن وي دي الن ي وي حيف ل اؤون اجملتمع و مور الدول  ومؤدساتها مبعاوحم
                                                           

 . 4/134: اإلما  الشافعي . اء   ( 1
 .، الندال  ، بهو   1/716: القضالي . مسهد الشهاب  ( 2
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، ويسالد احلاز  ل الن ي السديد والقنار الصا ب ، ولو وب  مشنولي  حمصي  

لىدول   من القنآن ال ني  والُسه  اله وي  الشنيف  ، وتهميما  الندول 

ت بفالثا.  (1)لهه  اإلدالمي  و ياهته باملستشارين من الصحاب  ر ي اهلل

 . (2)باإلاارة من الهصوص واإللمال بها يعى  مهه التأم  ل غه 

 صالحية جملس الشورى وإدخال إصالحات عليه يف النظام اإلسالمي ( ب)

من املعىو  من الدين بالضنورة  حمه قد ث تت مشنولي  الشورا بالقنآن ال ني  

 ت  واءيابييف واإلمجاع قد حم قفاآليا. والُسه  اله وي  امل هنة و مجاع الصحاب  

بهذ  املشنولي  لقيا  الشورا بوصفه حممامًا من  حممم  احل   ال   ا  بها 

اإلدال  وهي لام  جلميع املسىمني من وية  من وي ا  وقضاة ولمال ل الدول  

فيما   يهزل فيه   َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر تمع ، وقوله    ولال اجملاإلدالمي  و

فيم ن وما حمزل فيه  من ، من  مور لدة واءمور اجلز ي  وغه  لك  ويي

ايدتشارة فيه لىس د ي  التهمي  والتهفيذ والتقنين ، وي اك  ن صالييا  

 :جمالس الشورا ووا  اتها ل الهما  اإلدالمي زثهة وي ر ن يصنها وهي 

 النقاب  لىس بدتوري  القواحمني والتشنيعا  ال  تسهها الدول  .

  بدا  الن ي يول اءحممم  اجلديدة ومنا عتها والتحفظ لىس ز  ما 

خيالف قواحمني وحمم  الشنيع  اإلدالمي  ، ول  لك  مان بقا  ديابة 

.الشنع وهوي  اجملتمع 

  ادتدلا  الو را  والوية والعمال لىمسأل    ا و د ما يستو ب  لك.

 لىدول  واملتعىق  اإلفصا  لن الن ي واملشورة يول الشؤون الداخىي  

. (3)بالسياد  العام 

  رقاب  اجملىس لىس اءلمال املهم  ومشاريع تقو  اجلها  املختص  ل

الدول  بإحمشا ها ز ها  اجلسور والسدوب والقهاهن و حمشا  اجلامعا  

واملدار  وز  ما يتعى  بشؤون التعىي  العالي والشؤون الصحي  من 

                                                           

 . 261: الهعمي . احممن  ثن املصىح  ل السياد  الشنلي   ( 1
 . 1/229: احممن السنخسي ل  صوله  ( 2
؛ واحممالن حممالا     197: التميمالي  ( .  اءصال  واملعاصنة الشورا بني) را ع صالييا  جمالس الشورا  ( 3

 . . 171: اخلالدي . الشورا ل اإلدال  
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واملناف  ايقتصابي  و بدا  الن ي مناف  زاملستشفيا  واملستوصفا  

. يول القصور ل هذ  اءلمال

  تشنيع حمما  رقابي حملاد   اء هزة املقصنة و ارب  الفساب اإلباري

.واملالي واحملسوبي  واإلخالل مبهموم  القوالد القاحموحمي  

  ل والوية وال ىب الفوري من االن ا لن العملد  احل  ل  ظهار

  ا ث ت اإلخالل ، بإلفا ه  ولزهل  من مهاص ه   السى   التهفيذي 

.بأماحمته  وتصنفاته  الالمسؤول  

   العىمي  و ا  يستو ب لىس السى   السيادي   ن تهدب الشخصيا

اخلاة واملمارد  ل التخصصا  الهابرة ، ين ع  ليه  وي ىب مهه  

  من الن ي واملشورة الصا    ويؤخذ بن يه  ومتابعته  لتهفيذ ما  بدو

.ر ي ومشورة 

 جملس الشورى السعودي منوذجًا ( ج)

قدمت املمى   العنبي  السعوبي  مهذ قيامها وحمشأتها منو  ًا متميزًا ل 

ارت اط الدين اإلدالمي بالسياد  ، وينصت لىس  ي تارك جماي لىشك ل   هان 

قواحمني والتشنيعا  الغه ل  ن ايلتزا  بالشنيع  اإلدالمي  له اءولوي  امل ىق  ل ال

واملمى   زدول   دالمي  متميزة حتمي وحتن  وختد  احلنمني . ال  تصدرها 

وت ن   م احماتها هلذا الشنب ، وتقد  املسالدا  لألاقا  الشنيفني 

ومن . واءصدقا  ، وتنتقي بالاراث اإلدالمي ، وتهمي مصاا اإلحمسان السعوبي 

احل   السعوبي بثوابت الشنيع  وم اب ها بي   امتزاج السى   السيادي  وحمما  

 حمشا  جمىسًا لىشورا مهذ ما يقارب قنن من الزمان ، يقو  لىس ايلتصا  حب   

اهلل وايلتزا  مبصابر التشنيع اإلدالمي ، وحينص اجملىس ر يسًا و لضا  لىس 

.  (1)خدم  الصاا العا  واحلفاظ لىس ويدة اجلمال  وزيان الدول  ومصاا اءم 

ولىمقىس  بدا  الن ي واملشورة ل السيادا  العام  لىدول  ال  حتال  ليه من ولي 

، وله لىس  (2)اءمن ر يس جمىس الو را  يسب ما حمصت لىيه املابة اخلامس  لشنة

 :و ه اخلصوص ما يىي 

                                                           

 .هال 1717، السه    6994، العدب  11: را ع  حممم  احل   جمىس الشورا ، برادا   ( 1
 . 173:  جمىس الشورا حممامه وقوالد  : احممن زتابها احلنيا  ل الهما  اإلدالمي  ( 2
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  مهاقش  اخل   العام  لىتهمي  ايقتصابي  واي تمالي  ، و بدا  الن ي

.حنوها 

 والىوا و واملعاهدا  وايتفاقيا  الدولي  وايمتيا ا  براد  اءحممم  

.واقارا  ما ينا  بشأحمها 

   تفسه اءحممم.

  ،  مهاقش  التقارين السهوي  ال  تقدمها الو ارا  واء هزة احل ومي

.صاصا  تواقارا  ما ينا  اجملىس يياهلا ،  ىل غه  لك من ايخ

وال ايثني الذين ا  والداردني والعىم    ن جمىس احل ما مقىس الشوراف

يههون بف نه  و حباثه  وآرا ه  وحمقاااته  ال ني  حنو اختا  القنارا  الوههي  

ال  حتافظ لىس يقوق اإلحمسان وزيان اءم  ل الوقت حمفسه ، وجمىس الشورا 

ي يستق  بالقنار ويد    ا زان هذا القنار ل يا    ىل متخصص من حموع معني 

احل   ن يؤلف  اقنار لىس  دا  لىمي مدرو  ، وجملىس الشورويتس يصدر ال

جلان خاص  من  لضا ه ل حيف  ي مسأل  معنو   ، وله احل   يضًا ل ادتدلا  

 ي مسؤول ي ومي ويضور   ىسا  اجملىس   ا زان اجملىس يهاقش  مورًا 

من تتعى  باختصاصاته ، وهو ما حمصت لىيه املابتان العشنون والثاحمي  والعشنون 

 . (1)حمما  جمىس الشورا

وبهذا يتضو  ن جمىس الشورا وف  حممامه يتيو الفنص  إلبخال اختصاصا  

و صاليا  ختد  الوا ب اإلحمساحمي والنلاي  احلقوقي  ال  حتافظ لىس اإلحمسان 

فاإلحمسان املواهن يش   وفقًا هلذ  اإلداراتيقي  اإلحمساحمي  قيم  ي بد . ويقوقه 

 .نر  اآلمه   ىس يقها ل احلياة المن رلايتها واحلفاظ ل

                                                           

 .هال 1729، السه   17131، العدب  13: ا رصو  الشورا ع  ( 1
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 خامسًا

 الشورى القضائية وتطبيقاتها  تأدبيا

 يف نظام القضاء السعودي كنموذج

 

 تت الشنيع  اإلدالمي  بتعاليمها السمحا  ال  زنمت اإلحمسان ورفعت 

، وت فىت باحملافم  لىس يقوقه من خالل اءي ا  مهزلته لىس دا ن املخىوقا  

ويعد حمما  القضا  من . تتضمن احلقوق والوا  ا  ويدوبها العام   الشنلي  ال 

 ه  الضماحما  ال   قنها اإلدال  لىمحافم  لىس احلقوق واحلنيا  خصوصًا ل 

ومن الضماحما  القضا ي  ال  ت ف  حتقي  التوا ن امل ىوب . منيى  احملازما  

ي  الشخصي  هىب بني محاي  املصىح  العام  ومحاي  املصىح  اخلاص  واحلن

القا ي ر ي  ه  ايختصاص ل خصوم  مش ى  لىيه ليفص  باحل   امل ىوب 

)"بالشورا القضا ي  " يعنب لهد الفقها  ما انلًا ، وهو 
1) . 

 ي  ، من مصابر وقد قامت اءبل  لىس مشنوليتها ،  ي الشورا القضا

من الفقها  لىس يييف  اار مجهنة  (2)لىس هذ  املشالالالنولي  التشنيع اإلدالمي

ول هذ  اآلي  بلي  لىس املشاورة وختمه ) ل آي  الشورا : " مشالالالنوليتها بقوهل  

الن ي وتهقيحه والف ن فيه و ن  لك م ىوب انلًا خالفًا ملا زان لىيه بعض 

لاق   ت داب بالن ي من غه ف ن ل الالالالورة ومن ايدالالورا واملشالالالعنب من تنك الش

) (
ت اآلي  يىحظ  ن اءمن فيها ليس خاصًا بفنب ب  هو لا  جلميع ، وملا زاحم(3

اءم  والقضاة  ز  مهها فه  باخىون ل لمو  اخل اب فىزمه  ادتشارة العىما  

 . (4") فيما حيتا ون  ليه  و يش   لىيه  من اءمور

وقد  زن  مدار  الفقها   ن الشورا القضا ي  ي م  ، و ن اختىفوا ل 

 . (5)  هذ  املدار  الفقهي  القضا ي  مدرد  املال ي  واحلهفي ورث ،ي مها 

                                                           

( 31)، جمى  العدل ، العدب  111: الهفالي . احممن الشورا القضا ي  ل الفقه اإلدالمي وت  يقاتها  ( 1
 .هال 1732، 

 . 173: احممن زتابها حمما  القضا  وهنق اإلث ا  واملنافعا  الشنلي   ( 2
 .ال 3/113:  بو ييان . تفسه ال حن احمليط  ( 3
 .، من ع داب   111: ا القضا ي  ورالش ( 4
 . 1/39: ال نابىسي . ؛ معني احل ا   1/99: ابن فنيون . را ع ت صنة احل ا   ( 5
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و ن اختىف ل  ىو  العىما  فاختار  مد يضوره  : " يقول العالم  القنال 

)"ومشاورته  
ي يه غي تنك املشاورة ، وي يدخىه ليب وي : " ، وقال ابن احل    (1

)"ادته اب 
2) . 

القضا ي  بس ب لد  قدرة بعض القضاة  وما حمنا  اليو  من خت ط ل اءي ا 

لىس اي تهاب وقى  خمزوحمه  الفقهي ، ولد  ادت الته  ت ييف املسا   ت ييفًا 

فقهيًا صحيحًا  ع  اءمن مىحًا  ىل تفعي  هيئ  الشورا القضا ي  ، وي ون  لك 

لن هني   حمشا  بور  و جمالس لىشورا القضا ي  باحملاز  والدوا ن الشنلي  

 .ي  ل مجيع  از  الدول اإلدالمي  والقضا 

 لية للشورى القضائية يف النظام القضائي السعوديمالتطبيقات الع

الشورا تعتا بلام  من بلاما  حمما  احل   ل اإلدال  ، ولىيها مدار 

فألدل احل وما  هي . ما  هذا الهما  وُيسن دىوزه ودعابة رليته احمت

احل وم  الشوري  ، و لدل القضا  حمما  القضا  القا   لىس مصابر التشنيع 

اإلدالمي والعم  بالشورا القضا ي  ، والقا ي مهما بىغ من ر اي  العق  ودداب 

الن ي ودع  ايهالع وزثنة التقارب فإحمه ي ون  ق  صوابًا لو ادت د بن يه و  

 . (3)ول واءفها  والعى  ، و  يشنزه  ل  مور يستشن غه  من  صحاب العق

الشورا فضيى   حمساحمي  وهني  صحيو ملعنف   صوب اآلرا  ، فإن  زاحمتوملا 

الشورا القضا ي  م ىب انلي لىقا ي ل احملاز  والدوا ن القضا ي  ، وقد 

 الشورا)ي  السعوبي  مب د  تعدب القضا   خذ  اءحممم  اجلزا ي  ل املمى   العنب

تش ي  ز  با نة من بوا ن قضايا " فقد حمص حمما  القضا  لىس ( املىزم 

 م  اجلزا ي  من ثالث  قضاة بادتثها  القضايا ال  حيدبها اءيداث باحمل

)"اجملىس اءلىس لىقضا  ، فيهمنها قاي فنب 
، وزذلك احلال ل الشورا  (4

 . (5)القضا ي  تعم   از  ايدتئهاب به واحمل م  العىيا

                                                           

 .، م  ع  اءحموار  99: ؛ اإلي ا   126: القنال . الفنوق  ( 1
 .، بار النااب ، املغنب  49: القا ي ابن ببو  . احممن زتاب اءي ا   ( 2
: ؛ الشالورا القضالا ي     6444:  بالو فالار    . احممن ارت اط الشورا بالفتوا وقضايا اي تهاب اجلمالالي   ( 3

114 . 
 . 141: من حمما  القضا  ؛ ورا ع زتابها حمما  القضا  ( 21)احممن املابة  ( 4
 . 133: من حمما  اإل نا ا  اجلزا ي  ؛ والشورا القضا ي  ( 9)احممن املابة  ( 5
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القضا ي  الت  يقا  ل مسا   اءيوال الشخصي  و لك ما  ومن صور الشورا

حيدث ل مسأل  ال الق بالثالث ، فإن بعض القضاة ل احملاز  الشنلي  ي ي ت 

ل القضي   ي بعد هىب الفتوا من مساي  املف  ، وبعدها يفص  ل احلال  

 . (1)ىزم  لىقا يغه م( ايدتشارة ) املعنو    مامه ، وهذ  الفتوا 

وقد ت ون الشورا القضا ي  مىزم  لىقا ي ل حمما  القضا  السعوبي ، 

و لك   ا لقز القا ي لن التوص  لىح   الشنلي ، فىه  ن ي تب لىمقىس 

اءلىس لىقضا  لدرادتها ، ولنمبا  ياهلا اجملىس هليئ  ز ار العىما  ل يان احل   

وا ، و ن زان ال ت ل القضي  واحل   ل املسأل  ، وبذلك يىز  احل   بالفت

 . (2)فيها يقع من القا ي  ي  حمه يقع بها  لىس ايدتفتا  املو ه مهه

ولىس  و  ما تقد  ل ت  يقا  الشورا القضا ي  ل  ي ا  القضا  فإن 

حمما  القضا  السعوبي يقو  بت  ي   ي ا  الشنيع  اإلدالمي  مبقتضس املابة 

يستمد احل   ل " دادي لىح   وال  تهص لىس السابع  من الهما  اء

وهما  املمى   العنبي  السعوبي  دى ته من زتاب اهلل تعاىل وُده  ردوله 

)"احلازمان لىس هذا الهما  ومجيع  حممم  الدول  
3)  . 

يقو  احل   ل املمى   العنبي  " وما  ا  ل املابة الثامه  من الهما  ما حمصه 

)"لعدل ، والشورا ، واملساواة وف  الشنيع  اإلدالمي  السعوبي  لىس  دا  ا
4) . 

لذلك فإحمه ي يا    ىل التأزيد بأن ينالس اءخذ مب د  الشورا القضا ي  

ءن القا ي الشنلي يهمه لقديًا ومههيًا  ن يقضي بالن ي اءصوب فيما يعني 

 ي واملشورة لىيه من خصوما  ، وهذا ي يتحق   ي بايدتفسار والسؤال وهىب الن

بيهه وبني العىما  والقضاة والزمال  وال ايثني ل السىك القضا ي ، وهذا ما 

، وفقًا ءي ا  الشنيع  اإلدالمي  ت  يقه احملاز  لىس القضايا املعنو    مامها

ما بل لىيه ال تاب والُسه  ، وما يصدر  ولي اءمن من  حممم  ي تتعاري مع 

                                                           

براد  احل   الصالابر  .  2/74: ؛ واحممن مدوحم  اءي ا  القضا ي   136: ورا القضا ي  را ع الش ( 1
يول قضي  هالق وحمقض الفتوا من ق   حماظن القضي  ل احمل م  ال اا مب   ، و ارة العدل ، 

 .هال 1729
 . 369: حماصن الغامدي .   يرا ع ايختصاص القضا ( 2
 .ز الوهين لىوثا   واحملفوظا  ، املنز 6: الهما  اءدادي لىح    ( 3
 .، من ع داب   6: الهما  اءدادي لىح    ( 4
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دى ا  ووا  ا  ولي اءمن مبسايتها الوادع  جماًي وُتمث   . (1)ال تاب والُسه 

لسى ته ل تدبه اؤون احل   واءم  وتنتيب مصاحلها ، فىه  ن يتخذ التدابه ، 

هذا و ن . ويصدر التهميما  ، ويقو  بالتصنفا  ال  مت هه من تأبي  وا  اته 

ي اءمن هو اءص  الذي بهيت لىيه دى   ولي اءمن ل تقييد ايختصاص هو  ن ول

ءم  وتدبه اؤوحمها مب ايعتها املن ع ل مجيع ايختصاصا  حب   قيامه بأمن ا

فالعالق  ل الشنيع  اإلدالمي  بني ولي اءمن والسى   القضا ي  تو ب الشورا . له

القضا ي  والعم  بها ل احملاز  والدوا ن القضا ي  ؛ ءحمها لالق    م  

ي  املصىح  العام  والههوي مبنف  القضا  ، و ع  متوا حم  وهي لالق  هدفها حتق

 . (2) ي امه حتق  املقاصد العام  لشنلي  ويي  القضا 

                                                           

: مالن الهمالا  اءدادالي لىح ال      ( 79)احممن املابة اءوىل من حمما  اإل نا ا  اجلزا يال  ؛ ورا الع املالابة     ( 1
 .هال 1723، الوثا   واحملفوظا  ،  27

التهمي  القضا ي ل  و  الشالنيع  اإلدالالمي    ؛  67: را ع دى   ولي اءمن ل تقييد دى   القا ي  ( 2
 :173 . 



 19 

 سادسًا

:بني الشورا والدرقناهي  ل الهمن اإلدالمي 

وباحمت بها  حممم  ي   ، يف الدرقناهي  ل العصن احلدييف تعار  قد تعدب

ف ز  حمما  هلا ومن  فض  هذ  مت ايه  ومن ث  تقاربت تعاريفها حبسب ت يي

 حمها ي   الشعب بالشعب ، التعنيفا  و زثنها ايولًا ل الف ن الو عي 

احل وم  ، وتنتي ًا لىس  لك فإن احل وم  الدرقناهي  يناب بها  (1)ولىشعب 

وهي تعين ل الههاي   (2)ال  جتع  الشعب صايب السى   ومصدر السيابة 

 .ي   اءغى ي  

 :  ي لىدرقناهي اءص  التارخي

تن ع اجلذور التارخيي  لىهمني  الدرقناهي   ىل بويال  اليوحمان القدر  ق   

تابا  فالدف  فقد ظهن  ف نة الدرقناهي  ل ز، ميالب املسيو لىيه السال  

فهابا  فالهون و رد و ل زتابتهما بأن مصدر السيابة هي ، اإلغني  القدما  

ب  من ، و ن السى   ي ته ع من اخص احلاز  ، اإلرابة املتحدة لىمديه  

  (.3)و ن ي   الشعب هو  فض  احل وما  ، اجلمال   اتها 

حمولًا من الدرقناهي  زما يذزن ال ايثون  ن مدن اليوحمان القدر  قد ه قت 

يييف زان املواههون اءينار ل مديه   ثيها و داهه جيتمعون ،امل اانة

والقضاة بأحمفسه  م اانة  اإلبارينياها و ختيار احل ا  ملهاقش  القواحمني و قنار

فمهن  الدرقناهي  القيصني  ،  الدرقناهي ت ور  ف نة  اء مانومع توالي 

السى   ول ن  وبلها . (4)التسىي  بان الشعب هو صايب   دا ال  تقو  لىس 

ي يعتا بني يدي الن   الذي يا  ثقته وهو القيصن و لك لن هني  ايدتفتا  الذ

ذ  الصورة ي تتمث  هوي خيفس  ن ،  باة التوفي  بني القيصني  والدرقناهي  

تنزيز السى     دا ل تقو  لىس ، هلا  احلقيقيفيها الدرقناهي  باملعهس 

                                                           

1
الشورى , رشاد خليل .راجع استاذنا د 136عبد الحميد متولي ص /د, الوجيز في النظريات واألنظمة السياسية ومبادئها الدستورية  - 

 .113والديمقراطية ص 

2
 .311محمود حلمي ص / د . المبادئ الدستورية العامة  - 

3
 .133محمد رفعت عبد الوهاب ص / لسياسية د األنظمة ا - 

4
 719محسن خليل ص / القانون الدستوري والنظم السياسية د  - 
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فهي حمما  يتس  بالصيغ  ، و لك ما يهت  لهه  لغا  احلنيا  العام   زىها ل يد القيصن 

 .الدي تاتوري  

لتحنيني  وخباص  الثورة الغنبي  احلديث   ثن قيا  الثورا  ا درقناهي الث  ظهن  

، هذ  الدرقناهي  ول زثه من الدول والهم  املتعدبة   منودنلان ما ااع ، الفنحمسي 

يستهدفان  (1)بإلت ارها مذه ًا فىسفيًا وحمماً  لىح     دالي هاقاربت وت، فتهولت صورها 

 .ديابة اءم   وحتقي  امل ى  ارب  احل   

، ة احلديث ويه غي  ن يفه   حمه رغ  اختالب الدرقناهي  القدر  لن الدرقناهي  املعاصن 

 (.2)فإن  ك ي رهع من الت ار الدرقناهي  اليوحماحمي   صاًل تارخييًا لىدرقناهي  احلديث  

 اإلدالميالدرقناهي  ل الهما  

 :ا تعنيف الدرقناهي  و همي  برادته:  وًي 

 :تعنيف الدرقناهي  

إليناب تعنيف ،  اإلدالمي  يتعني قدامس الفقها  وزذلك ال ايثني ل حمم  احل   

ولع   لك ين ع  ىل لد  ايوع لفمها ل ،  اإلدالمي معني لىدرقناهي  من و ه  الهمن 

ادتهابًا  ىل ما  خن  به ، ولد  غموي معهاها لهد احملدثني ،  من قدامس الفقها  

 .و فا   ال ال  لهها ، ساي  الف ني  املعاصنة من بسط القول فيها ال

اءدادي  والقوالد العام  ال   ا  بها القنآن ال ني  ل  اءي ا ول هها لىس  و  

ومن خالل ، جمال  قام  احل   و ا   السه  اله وي  مفسنة ومو ح  ومهفذة هلا 

وبالوقوب لىس ما ، ل هذا اجلاحمب  الفقها  املسىمني من قدامس ومعاصنين ا تهابا 

فإحمه ر ن ،  اإلدال وخباص  صدر ،  اإلدالمي قدمته املمارد  السيادي  لىمسهة 

 حمها  فهقول، وزاافًا لن املناب بها ، ينب مو حًا هلا " التوص   ىل تعنيف الدرقناهي  

قام  ال ها  وادت اإلدالميالصيغ  ال  تتش   من خالهلا صور  قام  الدول  واحل   

واملسىما  الشنلي  ال  قنرها القنآن ال ني  والسه   اإلدالمي اي تمالي وفقًا لىثوابت 

الفقها  من قدامس و دثني و  لن هلا  ا تهابا ولىس  و  ما توصىت  ليه ، اله وي  

 .هلا  وت  يقااملسىمون  راحمًا بها 

                                                           

1
الديمقراطية بين الفكر الثوري والفكر ,  193عبد الحميد متولي ص / د , الوجيز في النظريات واألنظمة السياسية ومبادئها الدستورية  - 

 .119أنور رسالن ص / االشتراكي د 

2
عبدالحميد متولي /المفصل في القانون الدستوري د,  719محسن خليل ص /النظم السياسية والقانون الدستوري د: لمزيد من التفصيل يراجع  - 

رشاد خليل الشورى والديموقراطية .راجع د. 199أنور رسالن ص /الديمقراطية بين الفكر الثوري والفكري االشتراكي د, وما بعدها  326ص

 .113ص 
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هار الذي جيمع مقوما  املمارد  العام   حمها اإل اإلدالمييناب بها ل الهما  : ومبعهس  خن 

ل زاف  اجلواحمب املتعدبة ال  تشمىها  اإلدالمي ل جمال  قام  احل   و بارة الدول  

لىس  و  ايلتزا  ال ام  باءي ا  الشنلي  املهمم  لتسيه ائون احل   وتنابط ال ها  

 .هشوب واءبا  امل، ي ف  هلا الو وب احلقيقي  اي تمالي لىس و ه 

 ه يع  الدرقناهي  اإلدالمي  

 ن ل   م د   صاليي ه يعته ال  يتصف بها وخاصيته ال  قو  لىيها و فمع ان 

 ي  ن صورتها  ا   ، الدرقناهي  من الف ن الو عي متث   يد امل اب  اإلصاليي  

وصعوب   ،مما يارتب لىيه غموي ه يعتها ، متعدبة السما  متفاوت  اءهناب والت  يقا  

 .التعنب لىس خصا صها 

وهذا خيالف ما لىيه احلال ل ه يع  الدرقناهي  اإلدالمي  و فإن هلا ه يعتها اخلاص  بها 

 :وخصا صها املميزة هلا و وال  ر ن الوقوب لىيها فيما يأتي ، 

فهي   تو د و  تتحق  من خالل الصنالا   :حمزولها  ىل الف نة اإلحمساحمي  :  وًي 

فقد قنرها اإلدال  ل  هار ما ، والدلوا  اإلصاليي  ، والثورا  التحنيني  ، ساحمي   اإلحم

مصداقًا ، وزىفه له من ينيا  ، وي ا  به من تفضي  ، مهحه اهلل خلىق  من ت ني  

ه  ل الا وال حن ور قهاه  من ال ي ا    ومحىهاولقد زنمها بين  ب: لقوله تعاىل 

 (.1)" قها تفضيال ن خىوفضىهاه  لىس زثه مم

، مثىه  ملخىوقال شني  ليست مهح  من خمىوق  الف نةفالدرقناهي  اإلدالمي  بهزلها  ىل 

زما  حمها ليست برقناهي  الضنورة ال  ، رن بها لىيه  حمشا   و يسى هها مهه متس اا  

بها  فقدين، احل   إلتقا  ان  و يس  فته    و  ييىه من يي ، اءيداث متىيها ت ورا  

ءحمها تقي  احلني  لىس ي  اإلحمسان الذي   ي ن له ،  ن تسمس الدرقناهي  اإلحمساحمي  

زما  حمها ي تشنع املسئولي  لىس  حمها  نورة وي  يص لهها وييىه ي مفن ، يول وي قوة 

  (.2)مهها 

رت اهها التا   ن  ه  ما ريز الدرقناهي  اإلدالمي  ا :ارت اهها بالعقيدة اإلدالمي   : ثاحميًا

ويتص  ، فهي  ز  من الشنيع  ينت ط بالعقيدة اإلدالمي  ارت اهًا  داديًا ، بدين اإلدال  

وهذا خيىع و هابعًا تع ديًا يثاب لىيه املسى    ا ابتغس بايلتزا  بها ، بها اتصاًي وثيقًا 

لهيا  و منا ل    منا اءلمال با" مصداقًا لقوله صىس اهلل لىيه ودى  ، من اة اهلل تعاىل 

                                                           

1
 .من سورة اإلسراء  41اآلية  - 

2
 26,32الديمقراطية في اإلسالم عباس محمود العقاد ص  - 
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زما يىحقه ، والنلاي  لتهفيذها ، اب ها  فإحمه يثاب لىس التسىي  مب  (.1)امن  ما حموا 

 . والته ن هلا ، العقاب يال اخلنوج لىيها 

تأبس لىيه حمفسه  ن يدين ، فالعقيدة لهدما تصو ل  مه املسى  وتستقن ل و داحمه 

 مه  ق    ن ينفضه  باخ ه ينفض المى  ل زما  حم، باخلضوع والع وبي  لغه اهلل تعاىل 

، ما   يدفعها لن  مه  ، فتأتيه الدرقناهي  لفوًا ، ل مشهوب لمىه ومسموع قوله 

 .ي عدها لن حمفسه و، ها بيديه حيويز

فالدرقناهي  اإلدالمي  تتضمن زاف   واحمب الهشاها   :مشوهلا و تساع با نتها  : ثالثًا

ملا لىيه احلال  خالفًاو لك ،   و قتصابي  وا تمالي  يالعام  من دياد اإلحمساحمي والفعاليا  

فهي ي تنزز  ي لىس املمارد  السيادي  ل جمال السيابة ، من الدرقناهي  الو عي  

ويسه  ل حتقي  غاياتها ل ، غافى  مما يعضد فالىيتها و يا  و وبها ، الشع ي  ويدها 

وزفال  ت افؤ الفنص بني  فناب  ، ط هوا ف اجملتمع ادتهداب العدل واإلحمصاب و تناب

 . وبل  الههض  املهشوبة،   ويفزه  لىس اإلدها  ب    هوبه  ل حتقي  التهمي  الشامى، 

ودا ن ، فاجملتمع الدرقناهي الصحيو  هو اجملتمع الذي ينلس زاف   واحمب و وب  

 . لت ارها مجيعًا  و يقصن ل ، فال يغف  لن  ي  احمب مهها ، مهايي صاليه 

                                                           

1
 4ص 1صحيح البخاري ب - 
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 اخلامتة

 

احلمد هلل الذي بهعمته تت  الصاحلا  ، والصالة والسال  لىس ديد اءحم يا  

 واملندىني ديدحما ومويحما  مد ولىس آله وصح ه  مجعني ، وبعد 

وما لن ها  من براد  يول هذا  ما تقد  ف عد هذا الت واب من خالل

ن حمتا   وتوصيا  ر ن تىخيصها ل املو وع اهلا  ، خنت  مبا توصىها  ليه م

 :الهقاط اآلتي  

الدول  ل حمما  احل   اإلدالمي بول  لقا دي  تقو  لىس اإلران باهلل  :أواًل 

يابة انيعته ويازميتها جلميع اؤون الدول  دلز و   م ىقًا و

وجمتمعها ، وهذا قد جتىس ل قيا  الدول  اإلدالمي  اءوىل لىس يد 

 . الهيب 

الغاي  اءدادي  من قيا  الدول  ل اإلدال  هو محاي  اجملتمع الهاائ ل  : ثانيًا

 هارها وادتقنار  و اله وت  ي  انيعته والعم  مب اب ه املتعىق  

 .باحل   النايد والسياد  العابل  

، ءدادي ل حمما  احل   ل اإلدال تعتا الشورا اجلوهن والنزن ا :ثالثًا 

يع مهايي احلياة ل اجملتمع املدحمي ، و نورة وجيب العم  بها ل مج

ايارا  الدول  لىن ي العا  امله ث  لن  رابة اءم  واجلماهه املسىم  ، و ن 

قيا  يال  التشاور وتفعيىها بني الدول  واءم  وا    ايارامًا لىعق  

 .ال شني وما ي دله من اخلاة والتقارب والعى  والف ن 

ما  احل   اإلدالمي هو ر يس الدول  وصايب دى تها اخلىيف  ل حم :رابعًا 

التهفيذي  ومنزز  الشنلي والقاحموحمي يتمث  ل زوحمه حما  ًا لن اءم  

اإلدالمي  ويامي محس املى  والدين ، والساهن لىس تهفيذ  ي ا  

الشنيع  اإلدالمي  ودياد  اءمور الدحميوي  لىس مقتضاها ، ودى ته 

 .د  النلي  لىس مقتضا  يناد  الدين والههوي بسيا

 ن ايرتقا   ىل ممارد  الشورا وايدتفابة مهها ل  ماحمها هذا هلو وا ب  :خامسًا 

انلًا ولقاًل وخصوصًا املمارد  املؤدسي  جيب  ن تتحق  بادتخدا  
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الشورا ل مجيع املؤدسا  ال  هي مو وبة حتت ممى  الدول  

ا  واملدار  ، وتشقيع زالدوا ن احل ومي  والق اع اخلاص واجلامع

الدول  لىس  ييا  لم  املؤدسا  بالشورا واحلني  واملناق   وزفال  

احلقوق والوا  ا  ، وقيا  الدول  لىس مؤدسا  بديى  لألاخاص  و 

 .اءفناب وايااراك ل صهع القنار مجاليًا 

ق  بني ايدتفابة من مثنا  ايدتشارة واملشاورة ؛ ءن فيها ادتمنار الث :سادسًا 

احلاز  ورليته ،    اإلزثار من املشاورة واملشورة تقوي الصى  بيهه  

ويشعن احلاز  بتأييد رليته له ل تصنفاته فيقوا بذلك  احم ه ، 

  .ل بعض الدول ايدالمي   زا بلي  لىس  لك والهمو ج املثالي املعاصن

ديئ  ملن يأتي   ن دىوك بعض اءحممم  السيادي  لىشورا يسن بها ُده  :سابعًا 

بعده  ، يييف يارزون العم  بها فيؤبي  لك  ىل التمهيد حنو 

 .ايدت داب والفساب وتع  الفو س وتعم  ال وارث 

 ن العم  بت  ي  الشورا وايدتشارة ل ظ  اءحممم  السيادي  املعاصنة  :ثامنًا 

ل مجيع مؤدسا  الدول  مثنته احل   النايد الذي يعين التهمي  

ادتعمال املوارب والوقت وال اقا  والعوبة  ىل الهما  والددتور وُيسن 

: والقاحمون والىوا و واملؤدسا  ، و ن  لك يعتمد لىس  ربع   بعاب هي 

الُ عد السيادي ، والتقين ، وايقتصابي ، واي تمالي ،   اف   ىل 

 .الُ عد الديين 

صهال  القنارا   ن لهاصن احل   الصاا يتمث  ل املشارز  ل  :تاسعًا 

والسيادا  والشفافي  ل التعام  واحلصول لىس املعىوما  ومهع الفساب 

وم افحته ب نيق  مؤدسي  تعتمد لىس الُهم  والقواحمني واملسا ل  

واحملاد   ، يييف ي ون متخذو القنار وصاحمعو  ل ز  الق الا  

 مسؤولني مسؤولي  م اانة  ما  املواههني ،   اف   ىل ادتقاللي 

 .القضا  و مان احلنيا  ، خاص  ل اجملال القضا ي واإللالمي 

و وب الته يه لىس  ن احلنص وال مع لدا بعض احمل ومني املوالني  :عاشرًا 

لألحممم  الدزتاتوري  يدفعه  السىوك  ىل اص هاع النيا  والهفاق 

والتزلف لىحاز  الما  املست د و يثار مهافعه  ومصاحله  الشخصي  
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اا لام  املسىمني فيقب  ن يو ع هلذا املسىك يد ل ظ  لىس مص

 .الشفافي  واحلوار 

تشه الدرادا   ن  با  ايقتصاب العنبي ل الدول العنبي  واإلدالمي   :حادي عشر 

زان خمي ًا لآلمال خالل العقدين اءخهين من القنن العشنين ،    

، ا   ل الثماحميها دل وايد ل املتقىص متودط بخ  الفنب احلقيقي مبع

و  يزب منو  لىس وايد ل املا   ل التسعيها  ، اءمن الذي  ع  

معدي  الهمو  ق  من متود ه ل جممول  الدول وال ىدان الهامي  ، 

ويستهت  من الدرادا  واءحباث  ن لوام  . وادتفحال ال  ال  والفساب 

  ومعدي  اقتصابي  وا تمالي  وديادي  تتداخ  ل حتديد مسارا

الهمو ، و ن  بارة احل   الصاا ال  تنت ز  ىل املؤدسا  تصون 

يني  الشعوب ل اختيار و اد   وتغيه ي وماتها هي حمق   ال داي  

ومهها الصعيد ايقتصابي ، اءمن  ةصعدإلصال  املسار لىس مجيع اء

  الذي يستو ب  نورة ت ىور بول  املؤدسا  و ييا  الشورا ، واحملاد 

فالشورا واحلني  واحل   الصاا واإلصال  . لدول  اءفناب ي 

 .السيادي هو املهقذ من املهالك واملفادد 

 ن  بخال تقهي  العصن وايدتخدا  اءمث  لت هولو يا املعىوما  هي   :ثاني عشر 

 مور تؤبي بالضنورة  ىل تنايد القنار السيادي ورفع مستوا  با  

 .احل وما  واملؤدسا  

وختامًا فإحمها حمت ىع  ىل مسهة  صاليي  وحُمم  لصني  وديادا  تتمتع  

بالشفافي  واملصداقي  ، وتعتمد لىس املو ولي  ، وتتعام  بنو  الشورا املعاصنة 

 هنوياته  واملؤم  من هذا ال حيف  ن تفن وينز  التاريخ ورؤي  املستق   ، 

  وتسعس  ىل بها  جمتمعي متغها  تهفع ال الب والع اب وتوصيا  حت  املش ال

وت    فيه الشورا ل مجيع جماي  يياة ومجالاته وحممامه   يعم  لصاا  فناب

 .ايحمسان ومؤدسا  الدول  التشنيعي  والتهفيذي  والقضا ي  وتسوب اي امه 

 واهلل ولي التوفي 
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 التمهيد

  

وال تتتت قض ة تتتور قواتتتمقر وقو في رقطوتتتر التتت  قو  تتتر ق  تتت    طرحتتت  

قويعاصر ع فت  ق كت اوواا قوعيو تر قوأت  تقا ت  قو تيور وقوتمع  ق  ت  وو  

و ط قويأغورقا قوسوا ور قوأ  كتد اا قوعتاوم  تس  ستأدق قو ترش قوعاترف  قوت   

  قوت وض تطّق علونا اس مط دوور قوخ الر قوعثيانور ال  تركوا وتي ّ  قال أعياق  ت

ق    ور فسأغّق قوثروقا وفغوّر  ت  انوتر قوع تق ق  ت     قوت   عتاو قوغت و 

 .ا ق قنمقعه قوعس ر  وقوث اال  و قوسوا   

ق قوحاصق ال  قو  ر قوسوا   قويعاصر وت ر قوغترب اوترو   وو   كاش قوأطمٍّ

نظرفاا قوعلينر وقو في رقطور  مق فا النس قد ال رة قوامقر و ر قويستليو   تس 

  مط قو وور قوعثيانوتر وتيّ ت  قو تمر قال تأعياقفر  ت  ت  وتل قوعتاوم ق  ت    

إوتتتو دوفتتت ا صتتتغورة تتتتبفّرا نخودتتتا ا  تتترة قو في رقطوتتتر وقوعلينتتتر وتونتتت  

 تمقفا ت تركوتا تتتمن، ت)قوح فثر خاصر الت   تطروحاتدا ال   رقحق اناء قو وض

و في رقطوتتر وألغتتو عيلوتتا تطروحتتر قواتتمقر ق  تت  ور   ااتتق ال تترة ق(  صتتر

تتتبفر ايستتلّياا قوع  نوتتر وقوأ تتّ   وقدختت و قوي نوتتر وقو ووتتر قو م وتتر " قوغراوتتر 

 (.1")قوأ  جاءا ادا قوعلينر قوغراور 

   ا ق قوينطلق وم ت   ال رة قو في رقطور نظرفا وعيلوا نأاجا وأطّمق قو  تر 

 قوسوا تت  ق  تت    اتتق اتت  تركتتر ق تتأعياقفر عيتتق قوغتترب علتتو ت رفستتدا التت 

قوعتتاوم قوعراتت  وق  تت    انفبتتاد نختتش  وا تتور ناتتبا و تتط  نتتا  إفتت فمومج  

ق تتأعياق  عيتتق علتتو ت  وتتل قوونتتو قو  رفتتر وقالجأياعوتتر قوأ لو فتتر قوأتت  فيثّلدتتا 

دعاة ق ص ح قو فن ت وأونو علو تن اضدا نخش  وا ور ج فت ة ودتا ةاالوتر تونّت  

ئم علو قو صق او  قوت ف  وقو ووتر ق طاق قوسوا   وقوث اال  قوغرا  قوعليان  قو ا

وأأصّ ع ا ول قويؤ ساا قوث االور وقو فنور قوأ لو فر   ااق نامء  ؤ ساا ج فت ة 

تتتبفّرا إوتتو حتت  كووتتر انفتت فمومجواا قوغتترب ونظيتته قوسوا تتور ايتتا التت   وتتل 

قو في رقطور وا ق  ا فأطلّش   خ    ااويوا وأوو  قوخصائص قوبا عر وقو اقةتر 

 . في رقطوراو  قوامقر وقو
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  :مدخل مفاهيمي

. قواتتمقر وقو في رقطوتتر خصتتائص جا عتتر وخصتتائص الاقةتتر  اتتو 

قوبتتا س اونديتتا اتتم  وتت ت حرفتتر  قو تترد وقوبياعتتر التت  ت رفتتر  صتترفدا 

وتح فتت  تمجداتدتتا قوع ائ فتتر وقدخ ةوتتر وقوسوا تتور واتت ق  تتا  جتتاء اتته 

وست  علتودم ايستوطر " ق      وارق اه ق نسانور جيعاء علتو ةاعت ة 

ت  تش قونو  صلو هللا علوه و لّم علتو وجتمب قتّواعته اتب ر قالات  ( 1)"

تش ال ف مش جوّاقق فحمض او  قوناس وحّرفتاتدم كيتا إال قنه  ب مق ا وقه 

 . وس  علودم ابواق: ةاض قا  عواس و باا  

قوحرفتر جعق ق مض هللا صلو هللا علوه و لم وخل تاهه  ت  اعت ه  ة و

ت واتم  تا علوته قوحوتاة الت  قويبأيتس قويستلم  ت تمنظا تا عيلوتا ق نسانور 

ترجيته عيتر ات  قوخطتتاب قضت  هللا عنته عنتت  ا كتاش خلو تر وليستتليو  

 .(2)" أو ق أعو تم قوناس وة  وو تدم ت داتدم تحرقق" ا موأه قوادورة 

كيتتا قّش قواتتمقر وقو في رقطوتتر  تاتتأركاش ال تت  علتتو قوحرفتتر التت  

 واكتترق وروتتر  واكتتر  تتس قخأوتتاق عيتتم  قونتتاس وتتمو  ت تترام قخأوتتاقق 

وات ق  تا .قويوافعر وه علو قوسيس وقوطاعر  تا وتم فختاوص نصتا تو ةانمنتا 

فؤّكتت  علمفتتر قونظتتا  قو تتانمن  وقوأاتترفع  ااعأوتتاقه ع تت ق قجأياعوتتا اتتو  

قالرقد قويبأيس ايا فبعق قوامقر وقو في رقطور ال ت ّر اش ال رة قوحاكم 

قو  وثتتاو  والتت  خطوتتر  قويستتأو  قوتت   ال ققدع دامقئتته وتح ا تته نتتص

تطوعمن   ا تطعت  هللا التو م ت " تموور تا  ا ر قوص فق قض  هللا عنه 

ت  يا فووّ  تش قو اع ة قد ا تور  الت  " النش عصوأه ال  طاعر و  علو م 

اتتم قوأتت ق  ووتت  قال تتر وخ تتمعه  وقوتت في رقط نظتتا  قوح تتم قواتتمفر  

قواتعو   أمةّتص ول انمش ال ت  علتو تش  قوتمالء وقوأ لوتص تو قوأ تمف  

ال  قونظا و   علتو قوأت ق  قوتمو  ااويوت ت وخ تمعه ول تانمش وقوياتأر  

 . قو وي  او  قوناس قو ف  فمومش قويو ت ال ولاخص 

                                                           

11الغاشية ، اآلية  -  1   
 

2
ت وتوقداا  حي  ا  فم ص  290 ص " الأمح  صر و تخواقاا " تخرجدا قا  عو  قوح م ال     -

   88 / 2 )" حواة قوصحاار  " ال  قو ان الم 
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ت تتا قو تتاقو اتتو  قونظتتا و  الدتتم التت  قدصتتق وقوينطلتتق اتتو   تتا اتتم 

. قوستتتياء واتتتو   تتتا اتتتم  ونتتت  علتتتو قخأوتتتاق ااتتتر  وضتتتع    صتتت قه

وقوامقر تأوح قورت  قدصلح ووتم كتاش تةلوتا ت اونيتا تأتوح قو في رقطوتر 

 . قورت  قدرلش ووم كاش رور    صمقب 

 : لغة واصطالحا مفهوم الشورى

قوأاتتتتاوق : ةتتتتاض قورقرتتتتش التتتت  قوي تتتتردقا  :  وحتتتتل قولغتتتتم يقو (1

وقوياتتمقة ق تتأخرقر قوتترت  ايرقجعتتر قوتتوع  إوتتو  وقوياتتاوقة

كتتترا قوعستتتق إ ق قتخ تتتته  تتت   مضتتتعه : قوتتتوع   تتت  ةتتتمودم 

والت  وستاش . تخرجأه : وق أخرجأه  نه ت وكرا قوعسق وتكرته 

كاق قو قار فامقاا كمققً وِكمقققً وكّمقاا وتكاقاا ت  : قوعرب 

عرضتدا : وةوتق . ققضدا تو قكودتا عنت  قوعترل علتو  اتأرفدا 

: وقوأاتمفر . ةلودتا : ا اا فنظر  تا عنت اا ت وةوتق : لووس ت وةوق و

تش تاتتمق قو قاتتر تنظتتر كوتتص  اتتمققاا ت  كوتتص  تتورتدا ت والتت  

ح فل طلحر قض  هللا عنه تنه كاش فامق ن سه او  فت   ق تمض 

 . هللا صلو هللا علوه وآوه و لم ت  فعرضدا علو قو أق 

كوِّر ت  فصلح وليااوقة ت و نه ت مض ال ش خور : قا   نظمق  وعن 

طلتتش  نتته قوياتتمقة ت وتكتتاق : وكتتاوقه  اتتاوقة وكتتمقققً وق أاتتاقة 

كمقا إووه اوت   وتكترا : إ ق تو ب او ه ت وف اض : قورجق فاور إكاقة 

التت ش جوتت  : وف تتاض . تو تتب : إووتته ت ت  ومحتت  إووتته ت وتكتتاق إووتته ااووتت  

 ت قويامقة

قة ت فتم ن لت  : ةاض قو رقء  -وغأاش - وقويامقة تمة قويامقة تصتلدا  او

ُامقة وخ أدا ت وةاض قولول  قكأق    ق كـاقة ت  -قويامقة   علر: إوو  ة

ُاتتمقة : وف تتاض  : وفستتأ اد  تت  كتتق  وتتل تش قواتتمقر التت  قولغتتر تعنتت  .  ة

 . ت لوش قورت  وإظداقه

اوتر طلتش قوترت   ت  تالته ت وإج قواتمقر: وحل قالصتط ح  يقو (2

وتعرف قوامقر تف ا  .قونظر الوه ت وصمالً إوو قورت  ولصمقب 

ق تتتتأنواط قويتتتترء قتفتتتتاً الويتتتتا فعتتتترل وتتتته  تتتت  قد تتتتمق  ا مندتتتتا 

وقويا  ات وا ق قوأعرفص ف خق الوه قوأااوق ال  كق  تا فعترل 
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   قويااكق اتو  قد ترة ت كيتا الت  حتق الطتا  قوط تق قورضتوس إ  

اُوٍق الة    :ف مض هللا تعاوو تةاة ا وة قٍل ِ نودُية االً عة و تةرة ق الِصة قدة الةنِشو تةقة

ا  لةووِدية ُجنةاحة عة
(1) . 

ق أط ع قت  قد ر تو    فنمب عندا ال  ت ر  عان  قوامقر  و  

   قد مق قوعا ر قويأعل ر ادا اد ف قوأمصتق الودتا إوتو قوترت  قدةترب 

إوو قوصمقب قويمقالق دح ا  قوارع تيدو قً التخا  قو ترقق قوينا تش الت  

  . مضمعه 

تتتتم قوأعرف تتاا  تتا توقده قوتت كأمق  حيتت   تتلوم قوعتتمق التت  كأااتته           و تت 

إش قواتمقر الت  قوحوتاة  ": (2)' ونظا  ق      ول ووتر ق  ت  ور ال  ق '

قوعا تتر وة تتر تعنتت  صتت وق قوحتتاكيو  الويتتا فأخ ونتته  تت  ةتترقققا ت تو 

فح فمنه    توضاع وتنظوياا ع  قت  تاتق قوعلتم وقوخوترة وقويعرالتر 

الويا فح ق  صلحر قد رت تو فأعاقل  عدتا ت اليتا ح تق  صتلحر قد تر 

   ".وجش إ  اهه ت و ا وم ف   ك ول وجش  نعه 

 ت  ف ترو اتو  قواتمقر وقوياتمقة الوترر تش قواتمقر  و   قوعلياء

. ت مش عا ر ال  كق قت  ت ت ا قويامقة الد  خاصر الت  قوترت  قويلت   

 : وق أ ومق علو  ول اب مق  ندا 

وقدا كلير قويامقة ال  قوح فل ول الور علو تخ  قورت  *  

قويل   ال  ةموه صلو هللا علوه وآوه و لم دا  ا ر وعير 

وتفم هللا وم تن يا تأ  اش و  علو ت ر : "   قض  هللا عنديا

وم : " آخر   ت وال  و ظ" وقح   ا عصوأ يا ال   امقة تا قً 

 " . قجأيعأيا ال   امقة  ا خاو أ يا 

إش كلير قويامقة قومققدة ال  قوح فل وإش كان  ق م  *  

جن، وو ندا ال ت ض علو قوعيم  دش ق م قوبن، ال ف ض علو 

 –ت وام إ  وم ف أرش اديا ا  اال اادوص وقو   تو قوعيم  إال 

قون رة  كيا تش . ال  ف ض علو قوعيم   -كيا ال  نص قوح فل 

ال ت ض علو قوعيم  إال إ ق قةأرن  ان   ت الاون رة ال   واو 
                                                           

1
 . 222قآلفر قوو رة   - 

2
 .181 حي   لوم قوعمق ت ال  قونظا  ق      ول وور ق    ور ت ص  - 
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قون   تعم ت ا ال  ق فواا اللوس     تو اظ قوعيم  ت وة  وقد 

ف  قض  قوه ال  خطور تمو  قوخ الر ةمض عير ا  عو  قوع 

إن  ة  قاألو  اد ق قد ر    رور قت  ... تفدا قوناس " عنه 

ت وإن  ة  خلع   طلور وه وال  امقة    قويسليو  ن  وال

 " . ا ال  تعناة م    اوعأ  الاخأاقوق دن س م 
 

 :لغة واصطالحا مفهوم الديمقراطية 

 ام  صطلح ة  تي  صوارأه    ك و  : بحث اللغويمال (1

" . قوح م " تو " قوسلطر ( " كرقتمس  )ت و" قواعش( " دفيمس )

قونظم  وكاش فطلق ال  قو رش قوخا ، ةوق قويو د ول الور علو

ت  والفاا قوي ش قوومنانورقويمجمدة آن ق  ال   قوسوا ور

 . تفونا وخاصر

قوأت  ( تق تأ رقطور  ) ليتر وقويصطلح ال  دالوأه قولغمفر  نتاة  و 

اة  اتت قش قوأعرف تتاش نظرفتتاً ت و تت  وا تت ق فأنتت". ح تتم نخوتتر " تعنتتو 

الاونظتا  قوسوا ت  الت  تفونتا قو  فيتر ت  قالخأ ف اونديا ة  طي، تاقفخواً 

علتتو  تتووق قويثتتاض ت  تتنح حتتق  ياق تتر قو في رقطوتتر و  تتر قونخوتتر  تت  

  .قورجاض قدحرقق وق أُوع  قوعوو  وقونساء    قويااقكر قوسوا ور 

ك ق    تك اض  قو في رقطور ا  :االصطالحي بحثمال (2

 -فااق  الودا جيوس قويمقطنو  قويؤالو  علو ة   قويساوقة  قوح م

 ال  قةأرقح ت -إ ا  واكرة تو    خ ض  يثلو  عندم  نأخوو  

   .قو مقنو  وتطمفرت وق أح قث

وا  تايق قدوضاع قالجأياعور وقالةأصادفر وقوث االوتر قوأت  تي ت  

   .وأ رفر قويصور قوسوا   قويمقطنو     قويياق ر قوحرة وقويأساوفر

كيا فطلق  صطلح قو في رقطور تحوانا علو قويعنو قو توق ومصتص 

 . بأيس ايعنو تو س ومصص ف االردفي رقطورٍ ت تو  دوور نظا  قوح م ال 

وقو في رقطوّر اد ق قويعنةتو قدو تس ات  نظتا  قجأيتاع   يوت  فتؤ   اته 

وفسور علوه قويبأيس وفاتور إوتو ف االتٍر  وا توّر وتخ ةوتر  عوّنتر تأبلتو 

  .الودا   ااوم تأعلق ا روقة ت قوض قوسلطر  ليوا واصمقة دوقفر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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قو في رقطوتتر  و تت  كثوتترقً  تتا فطلتتق و تتظ قو في رقطوتتر قووتتم  وفتترقد اتته

دندا قونظا  قوسائ  ول في رقطور الت  دوض قوغترب ت وكت ول الت   قولوورقوور

وادت ق فحت ث قوخلتط عنت  ق تأخ ق  . وقوعاترف   قوعاوم ال  قو رش قوحاد 

ت الاو في رقطور ال  قدصق ا  ك ـــــق    تك اض " قو في رقطور " و ظ 

تؤكت  علتو  قولوورقووتر قونظا  قوسوا   قو تائم علتو ح تم قدكثرفّتر ت اونيتا

وا ق نمع    ت وو  قدرلوور الت  قوأعا تق  حيافر ح مو قدالرقد وقدةلواا

 . قدخرر  س قدةلواا وقدالرقد اخ ف قدنظير قو في رقطور

 

 

 

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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ائص كل من الشورى والديمقراطية خص

، وأهميتهما ( أوجه التشابه واالختالف )

 :كنظامين للحكم 

 

قوع ةتتتتر اتتتتو  قو في رقطوتتتتر وق  تتتت   ةتتتت  توافنتتتت  الودتتتتا آققء إش 

 . قويعاصرف   ا او    رب و وع  ت واو    ر و ن ر 

ف      ك ء الدنا  اع  توجته قوياتاادر اتو  قو في رقطوتر  و ديا

 .ت وو   قو روو اونديا تعيق وتكثرو و ت قوامقر ال  قوح م ق      

وقو   فب ق قوأنووه علوه انا تش ق  ت   ال فيتانس  ت  قال تأ ادة  ت  

قونظم ق دققفر وقورةااور قوأ   وق إوودا رور قويسليو  ت طاويا كاش  ول 

 . ال فأعاقل  س كرفعأه 

' الت  كأااته قو توم  عوت  قو تادق عتمدة  كر قوي  تر ق  ت    قويرحتم 

تش قونظتتتا  ' ااو تتتانمش قومضتتتع  قوأاتتترفس قوبنتتتائ  ق  تتت      اقنتتتا 

قوتت في رقط  ف تتم  التت  قدصتتق علتتو قواتتمقر وقوأعتتاوش ت وو نتته قنأدتتو 

اسمء قوأطووق إوو تسلوط قويح م و  علو قوحتاكيو  ت وقنعت ق  قوأعتاوش 

اونديا ت وتش قونظا  قو ف أاتمق  ف م  ال  قدصق علتو قوستيس وقوطاعتر 

أدتتو استتمء قوأطووتتق إوتتو وقوث تتر اتتو  قوحتتاكيو  وقويح تتم و  ت وو نتته قن

تستتلوط قوحتتاكيو  علتتو قويح تتم و  وقنعتت ق  قوث تتر اونديتتا ت ت تتا قونظتتا  

ق      الو م  علو قوامقر وقوأعاوش ال   رحلتر قال أاتاقة ت وعلتو 

قوستتيس وقوطاعتتر وقوث تتر التت   رحلتتر قوأن وتت  ت وال تستتيح ةمقعتت ه اأستتلوط 

فنستتش إوتتو  الرفتتق علتتو الرفتتق ت وادتت ق جيتتس قونظتتا  ق  تت    اتتو   تتا

قو فيمةرقطوتتر  تت  ال تتائق ت و تتا فنستتش إوتتو قو ف أاتمقفتتر  تت    قفتتا 

و حا تت  ت فتتم اتتم التت  قومةتت  ن ستته اتتر ء  تت  قوعوتتمب قوأتت  تنستتش 

 قاـ .ول في رقطور وقو ف أاتمقفر  عاً 

قواتتمقر التت  ' التت  كأااتته  حستتو  اتت   حيتت  قويدتت   وةتتاض قو اضتت 

قد ا تتت  تعنتتت  ح تتتم اي دم دتتتا  قو في رقطوتتتر: ' قواتتترفعر ق  تتت  ور 

قواعش ون سه دوش تش تسأبفر طو ر تو جياعر تو الرد اد ق قوح م ت و ت  



         

9 
 

دوش تش فصوح كق تالترقد قواتعش ح ا تاً ت الوصتوحمق احاجتر عن ئت  إوتو 

واد ق قوأعرفص تبت  قو في رقطور قدف ر ولامقر ال  . كعمب فح يمندا 

اعتت  قومجتتمه  تت  حوتتل إعطتتاء حتتق قوياتتاقكر ولاتتعمب التت  صتتناعر 

قو رقق وإدققة كؤوش قوح م ت ع ق تش قوامقر نظا  تيو ا اه قواترفعر 

ق    ور ااعأواقه ج ءقً    قوع و ة ت اونيتا قو في رقطوتر نظتا  وضتع  

ت     وضس ق نساش الد  نظا   وا   قجأيتاع  ررات  قوناتبة عرالته 

علوتتته تطتتتمفر التتت  قوح تتتاقة  دختتتقتقوغتتترب  تتت  قوح وتتتر قوومنانوتتتر و

ندتتا تتتنظم قوع ةتتر اتتو  قو تترد وقويبأيتتس وقو ووتتر  تت  ت كيتتا تقويعاصتترة

 نطلق  و ت قويستاوقة اتو  قويتمقطنو  ت و تنح حتق قوياتاقكر الت  صتنس 

قوأارفعاا ت و   قو مقنو  قوأ  تنظم قوحواة قوعا ر والق  و ت تش قواعش 

 صتتت ق قوستتتلطاا ت الاوستتتلطر التتت  قونظتتتا  قوتتت فيمةرقط  اتتت  ولاتتتعش 

 تتت  ور الدتتت  صتتتمقة  تتت  صتتتمق امق تتطر قواتتتعش ت ت تتتا قواتتتمقر ق 

وات   ت  تاتم ت ح تم تستأي  جت وقاا  ت  تصتمض قوت ف قويااقكر الت  قو

قويوادئ قوارعور قوأ  ف م  علودا قونظا  قوسوا ت  الت  ق  ت   ت اتق إش 

اعتت  قووتتاحثو  فتترر تش قواتتمقر اتت  قونظتتا  قوسوا تت   قتتته ت ووتتو، 

ش علتو قواتمقر وقح قً     وادئه تو ةاع ة    ةمقع ه ت نظرقً ويا فأرت

ال  قوينظتمق ق  ت     ت  اوتاش قوع ةتر اتو  قوحتاكم وتاتق قواتمقر ت 

 قاـ. وقوأ ق  قو وور ااو مقع  قوياروعر 

الت  احثته        حيت  وةوتس هللا عت  قوت كأمق عل  قوص ا  ون ق قو كأمق

إ ق قعأورنتتا قو في رقطوتتتر  :ةموتتته ( قواتتمقر و عتتاودة إختتترقر قد تتر ) 

ةائياً ا قتته اللتو، ونتا تش ن تمض إندتا  ت  ق  ت   ت تو تش    اواً قجأياعواً 

ق  تت   ف ولدتتا وفسأستتوغدا وفأ تتيندا ت إ  ايتتا  تت اواش  خأل تتاش التت  

تصموديا وج وقايا ت تو اللس أديا ونأائج تطوو دا ت وو ننا إ ق نــتـظرنا 

إوودا علو تندا قتباه فحتاقب قو ردفتر وقال تأو قد وقال تأ ثاق وقوأيووت  ت 

و التت   تتووق جيدتترة قواتتعش وفاتتركه التت  قوح تتم ت والتت   رقةوتتر وفستتع

قوح ا  ت و ؤقودم عت  تعيتاودم و حا توأدم علودتا ت الا  ت    و ن عتر 

دفي رقطور اد ق قويعنو ا  جت قض ت تو تش وس ت   دفي رقطوأته قوخاصتر 

اتته ت  نظا تته فينتتس ق تتأو قد قوح تتا  وق تتأ ثاقام ت وفيّ تت  قواتتعش  تت  

 قاـ .دم  رقةوأدم و حا وأ
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 :وبناء على ما سبق نستخلص أهم األفكار وهي  

 ت تتتر هللا تعتتتاوو ااواتتتمقر  ال تتت  : وأمووور  هللا شووور  مووون الشوووورى

اُمو : " وق أااقة قويستليو  ت حوتل ةتاض الت   ح تم قوأن فتق  تاِوقو كة وة

ر ة و وقخألتص قوعليتاء التو قد تر اتق اتم ولمجتمب   ال تاض ( 1)"الِ  قدو

قوتتوع  اتتبش قواتتمقر وقجوتتر وقوتتوع  جعلدتتا  ستتأحور ت وحأتتو 

وقعأوتر . قو ائلو  ااومجمب قخأل مق الو كمندا  ل  ر قو  علير ال تط 

اع  قوعليتاء قو تائلو  اعت   ق وت ق  كتـمقر قونوت  صتلو هللا علوته 

ام التتو قكثتتر  تت  و تتلم دصتتحااه ت تطوووتتا و لتتمادم ت وةتت  كتتاوق

 ت تا مضس ت  ندا فم  ا ق وفم  قوح فوور وفم  قوخنت و ت وروراتا  

الدتت   تت  وضتتس قوواتتر وقجأدتتادام ت وودتتا حستتناتدا  قو في رقطوتتر

 .و و اتدا ت وودا المقئ  وودا تضرقق

 الت  ف ت   ودتا إال تصتحاب قوترت   : العود  ال الورأي مبناها الشورى

وقوحن ر وقوخورة وقو ققفر قوعليور وقوعيلور ت الد  وظو ر  وقوح ير 

ودا   صمد كترع  ال فأح تق إال إ ق كانت  داتق قواتمقر قدالوتر 

 تتق اتت ول قوي صتتمد قوأتت  تيّ تتندم  تت  تدقء قوتت   علتتودم الودتتا ووأح

قوارعـ     ا ه قومظو ر ت و ق ت النش قوارفعر قكتأرط  الت  تاتـق 

 .قواـمقر قدالوـر قوأ  تي ندـم    قو وا  ابعواء قومظو ر

اليونااتتا قوعتت د ال قوتترت  ت وتت ق الدتت  ال تاتتأرط التت   ت تتا قو في رقطوتتر

تتش قدالوتتر قوأتت  تيّ نتته  تت  قو وتتا  ابعوتتاء قومظو تتر  قوناختتش وال قوينأةخة

قويسن ة إووه ت وقكأ   اأمالر قدرلوور قوع دفر قويبردة ت ال  ت  اأعوتو  

قدكثتتر جيعتتاً دوش قونظتتر إوتتو قو  تتاءة وقدالوتتر ت ت  قكأ تت  اتتاو م دوش 

فعوتر عنته ا في رقطوتر قوغمرتاء وتعنت  ح تم ا قو وص وفنأج عت   وتل  ت

 .قدكثرفر قوأ  ال تعرف قويصلحر ولبيوس 

 ال تحوتت  عنتته ت وال تختترر  : الشوور  سوويا   لمبوودأ تطبيووق الشووورى

علوه ت وقو ثرة وقو لر ال   ول  مقء ت ال  عورة ارت  تاق قوامقر 

 .إ ق  ا خاو مق ح ياً كرعواً ت تو ةمقع  وتح ا  قوارفعر قوعا ر 

                                                           
1
 ت 28قوامقر قآلفر  - 

http://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%AC%D9%85%D9%84_%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%AC%D9%85%D9%84_%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
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و ق النننا نرر قوصحاار قضمقش هللا علتودم تجيعتو  كتانمق فستأمف مش 

 علوتته و تتلم ت اتتق صتتلو هللا  واتتم فعلنتتمش اتت ققئدم واح تترة قور تتمض

ااويستتبور   ت  تش ولتترت  الودتتا  بتتاض   التتنش كتتاش  قوستتياء انتتا  ت تتر  تت 

اشة  : "قد ر ت ر وح     قوسياء ت  لّيمق وه عا ر ت و موه تعاوو  ا كة وة ة

ةُ ِ ت و  رقً تةشو فةُ تمشة وةدُتُم قووِخوةترة ُ موُهُ تة و قة ُ وة و هللاه ق ةة ة ِ نةٍر إِ ة ال ُ ؤو ِ ٍ  وة وُِيؤو

ِرِامو  ت وإ ق كـاش انا   باض ولرت  وقال ـأااقة ت ةاومق ات ققئدم ( 1)" تة و

 .  أااقتدم وتعطمق ق

النندا تُياقس ال  ظق  و ت  وادة قد ر ت حول فُعط   قو في رقطور ت ا

ا ق قويو ت ـ كيا قتفنا ـ قوسلطر قوأا ر وةرلوور ت حأتو قوخترور علتو  تا 

ةرقتتته  تت  ةوتتق و خاو أتته ت التت  ررقاتتر تش نتترر تش قدكثرفتتر تحلّتت   تتا 

 نع     ةوقت وتااحت   تا حر ت   ت  ةوتق ت ال وات ء إال دندتا تترر 

   . حا ور    تح  علودا  ول ال   ساءور وال 

 دتت  كتتمقر إفبااوتتر التت  قوي تتا  ال : بالعقيوود  وارتباطهووا الشووورى

  و قش ودا ال  و ش ت الن ق خل     ا ه قومكوبر ال  ةوير والقدوض

ت ن  ا ف و  ارتفه وفُعط  ق أااقتهقوارع ت ايعنو تش قويسأااق ع

وقوأ تمر ت الدتم فرقةتش هللا الويتا ف تمض ت الت   ق فيتاش ققئ ه ال   وتل

ف تتمض ايتتا الوتته  عصتتور ت تو  تتا فتتؤد  إوتتو   ستت ة ت ت ّراتتاً إوتتو هللا 

ف مش وغور  ول    تفر ال  ةموه وقتفته ت   وحانه وتعاوو ت دوش تش

 .   ةلر تو كثرة 

التت  تعتترف اتت ق قالقتوتتاط ت وتنّتتو ودتتا  وتتل وةتت   قو في رقطوتتر ت تتا   

 .ةا   ال  قدصق علو  حاقار قو هف  وإةصائه    حواة قوناس قوي نور 

 ال تحو  عنه وال تخرر علوه ا عمر  : الشرعية من إطار الشورى

ةلر تو كثترة ت الت  فخترر تاتق قواتمقر عت  ات ق ق طتاق قواترع  

اب   سّمغ ت ال  فخاو مش ارتفدم اا تم حرفتر قوترت  تح تا  قوع وت ة 

 وتح ا  قوارفعر قوي رقة ت وقوأ  ا  ووس      باالا قوامقر 

الدت  تعيتق الت  إطتاق قدكثرفتر ت تت وق  عدتا حوتل  قو في رقطوتر ت ا

دققا ت وتيوق  عدا حول  او  ت دوش  رقعاة وع و ة تو كرفعر  ا ت تو 

                                                           
1
 . 23قدح قب قآلفر  - 

http://mawdoo3.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7_%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82
http://mawdoo3.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7_%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82
http://mawdoo3.com/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%B9_%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%B9_%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%AF
http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%AF
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
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ت اوو  وعتادقا قويبأيتس ت حأتو تندتا ةت  تترر قوخترور علتو  تا  تاقا 

 .علوه    ةوق ت الأخرر دوش  حا ور تو  ساءور 

 وتركـدا وقوعيق ادا  صلحر  : االتبا  واجب شرعي حكم الشورى

  س ة ت وا   رتوطر ااوع وت ة  قتوتاط قدح تا  قواترعور ااوع وت ة 

  .تف اًت ال قن صا  اونديا

الدتت  ةائيتتر علتتو ت تتاس ةطتتس قوصتتلر اتتو  تح تتا   قو في رقطوتتر ت تتا

قوارفعر احواة قدالترقد  ت  ناحوتر ت وعت   تت خلدا الت  ع ائت  قونتاس  ت  

قو ف  ع  قو وور ت وتنه ال ناحور تخرر ت ت  تندا ةا   علو  و ت الصق 

صلر وةدفاش ااوبمقنش قوأارفعور وقوأن و فر وقو  ائور ال  قو وور ت الد  

ةائير علو ت اس  حاقاتر قوت ف  انةصتائه عت  قوحوتاة قوي نوتر وةالترقد ت 

ونظاٌ  ا ق ت اس انوانه ورافأه كوص ف مش وه صتلر اا  ت     تو علتو 

الدتق ات ه قويخاو تر قوأت  !  أته وته  قدةق ف ّره ق     ا عمر عت    خاو

 !!ت م  علو ت ا دا قو في رقطور ال تع  ال  ق      خاو ر  

 التتنش كتتاش قد تتر ت تتر خ التتر  :المعوورو  بوواألمر التوومام الشووورى

وإ ا تته ت ققعتتـمق الويتتا ف تت   ولمظو تتر تالوتتر قوخ التتر ت وةتت  مق تاتتق 

ودم قالخأصتتاص التت   وتتل ت وتت ق قتفنتتا تاتتق قوحتتّق وقوع تت  فاتتأرط التت

ت  اتم تحتق ااوخ التر  ت   قوعلياء قدالور قوأ  تيّ ندم  ت  قخأوتاق  ة

 .روره 

نظرقً دندا ت م  علو  و ت قدكثرفر قوع دفتر  قو في رقطورال  حو  تش 

ال ترقعتتت  قوأخصتتتص ت الأُ تتت ِّ  قدكثتتتر جيعتتتاً ت وإش وتتتم ف تتت   تتت  تاتتتق 

قالخأصتتتاص ت التتت  ررقاتتتر تش نتتترر قوطووتتتش فُعتتتو  قئوستتتاً ولول فتتتر ت 

   ... وقويدن س فُعوً  و فرقً ولصحر ت وا  ق 

 

  



         

13 
 

 :العالقة بين الشورى والديمقراطية 

إش قوغتتتتمص التتتت  دالالا قواتتتتمقر فبعلدتتتتا تفتتتترر  تتتت    دتتتتم   

قو في رقطوتتر التت  تمجدتته قوغراتت  ت اتتق اتتم تكتت  ق تتمًخا ت دش   دتتم  

قو في رقطوتتر   دتتم  وليياق تتر قومضتتعور قوواتترفر اي قفااتتا وعومادتتا ت 

  دم  قوامقر ام ال  قوو ء   دم  تعو   ةوق تش ف تمش إدققفتا تو  اونيا

 وا تتتوا ايتتتا ف لتتتق إ  انوتتتر قوأ عتتتش اتتته ت   اقنتتترً ايتتتا حتتت ث اي دتتتم  

قو في رقطور    ت عٍش ايا ف ض علوه قوأاقفخ قوسوا   ول في رقطوتر الت  

 .اع  قو وض قولوورقوور 

 ا  قض ف أ ر  وقويا لر إش وج ا ال  تش قوأعا ق  س   دم  قوامقر

ووة تص تش ةم  ت اتاوررم  ت  وجتمد قجأدتادقا ومجمد جانٍش تطوو ٍ  

نب  اع  قو وض ق    ور تس ء تطووق قو توم ق  ت  ور ت اتق اع تدا 

 .فأسم ايندج ال فح ق قويصلحر قوعلوا وليسليو  

 ا قوحاجر ولأطوو اا إ ق كاش وت فنا : ووعق قوسؤقض قوبمار  انا ام 

وقوبتتتمقب تش قويياق تتتر قوأطوو وتتتر ت اتتتص عتتت  قحأواجتتتاا قوي دتتتم    

ت أ ودا  صاوح قويبيمعر ال   خألص قويستأمفاا قوسوا تور وق دققفتر 

وقالةأصادفر وقالجأياعوتر  يتا فبعتق   دتم  قواتمقر العتاال  ت  ناحوتر 

  .طووققوأ

ه قوتو وقوخطاب ق         خ ض قو أاب وقوسنر ف عم الت  عيم ت

وفتتت ف  قالدعتتتاءقا قو قئ تتتر وقواتتتعاققا نبتتتا  تقوعيتتتق وقوأطووتتتق وقال

كوتر   أتا عنت  هللا تش " وا ق  ا فأبّس  عيلوا ال  ةمض هللا تعتاوو  قوداوفر

" ت مومق  ا ال ت علمش
(1)

.   

وا ق اخ ف قوينظم ر قو في رقطور قواتائعر  ت  انتا وانتا  ت الدت  

قوسوا تور قويناوقة وقو عافر قوي  وار وكرقء قو  م وال تخلم    قو فص 

  قو في رقطوتر قوأنتاال، وقوصترقع الت علو ةاع ة تش قوغافر توترق قوم تولر

   تجق ق أ   قوسلطر  اروع اق ام   يمندا ت حأو إندتم ووستيمش 

والتت  ق  تت   قوأنتتاال، التت  خ  تتر " ااويعركتتر قالنأخااوتتر " اتت ق قوأنتتاال، 

قويبأيتتس وإفصتتاض قوخوتتر ولنتتاس  اتتروع اتتق و طلتتمب  تت  روتتر  تتع  

                                                           
1
 .2قوصص ت قآلفر  - 
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إنل ضعوص  تاا  ق فا"   قوسلطر ت وقوسع  ال   ول    م  ا ووق  ال أ 

وإندا ت انر وإندتا فتم  قو وا تر خت   ون ق تر إال  ت  تخت اا اح دتا وتدر 

الت  ق  ت   اوسع   فصاض قوخور وقون تس ولنتاس الت .(1)"قو   علوه الودا 

يا فبتتش تش ف تتمش خاوصتتا ا قاأغتتاء  رضتتاته وال فصتتح تش ف تتمش  تتلّ 

 .عظي ويغنم     غانم قو نوا قوح ورة وإش 

ت اتتق اتت  تختتأص  مضتتمعاا قواتتمقر الويتتا نتت ض الوتته وحتت   وال

   تر قوعا تر وتصترفص قواتبش قالةأصتادكسواخاصر ااد مق قو نومفر ت

وعنتت  . والتت  قوتت الاع عتت  قوتتو د و تتائر  تتا فأعلتتق ااتتؤوش قد تتر قوعا تتر 

   قو  اءقا وقويمقاتش  ياق ر  و ت قوامقر الننه فنأج عندا  بيمعر 

قو ف  تأمو  و فدم قو  قة علو تتمو  قويناصتش قوعا تر وقودا تر ااةأت قق ت 

 . وام  ا وم فعراله قوأاقفخ قوعرا  وال ق نسان  ةوق ق     

ت ا قو في رقطوتر وعلتو قوتررم  ت  قوي قفتا قوأت  تأوحدتا ت إال تش ِ ت  

واا  دندتم ف أ تروش عومادا تندا تمصق تكخاصاً رور  ؤالو  ولعيق قون

ر ال فح تتتق دقئيتتتاً قويصتتتلحر كيتتتا تش قت  قدرلووتتت. ول  تتتاءة وو ةأتتت قق 

وال فيثتق  بيتمع تالترقد قد تر ا ت ق  تا فيثتق ات ه قويبيمعتاا قوعا رت 

اق إش قو رقق قوسوا ت  تو قالةأصتاد  وروتره  ت  قو ترقققا . قوسوا ور 

 قب قوأتتت  فصتتت قاا قوورويتتتاش اتتت  التتت  قوح و تتتر نأتتتار صتتترقع قدحتتت

 . وقوأنظوياا قوسوا ور دقخق قووروياش 

وولح و ر قويمضمعور النش      قفا قو في رقطور قويااقكر قوسوا ور 

قو عاور وقوأ قوض قوسلي  ولستلطر ودوقفتر قالنأخااتاا ت خاصتر إ ق تيت  

وف تتتـمش نأتتتار قوعيلوتتتر . قوعيلوتتتر قالنأخااوتتتر التتت  تجتتتمقء حتتترة ون فدتتتر 

قالنأخااور ال  قوعادة وصمض ح ب  وا   تو جياعر  وا ور إوتو  تـ ة 

احول ت مش  ؤالر التخا  ةترقققا وتونت   وا ـــتـاا تن و فتر  قوح ـم ت

وتيأتتتا  .  ل  تتتـر وةالتتتـرقد وقويبأيتتتس وقو ووتتتر وتتتتـارفعاا ةانمنوتتتـر 

قو في رقطواا قويعاصرة اع   قحأمقئدا علو تاعاد وت  و ا ع ائ فر ت  

وإنيا ا  تعوور ع   صتاوح قو تق وقويبيتمع دقختق قويبأيتس ت خاصتر 

 . ورت ـياوور قولوورقوور قوغراور ال  قويبأيعـاا ق

                                                           
1
 صحوح  سلم كأاب ق  اقة  - 
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وة  ار   اتروع إصت ح  ف تم  علتو تبستور قودتمة اتو  قواتمقر 

كنظتتا   وا تت  ق تت    وقو فيمةرقطوتتر قوغراوتتر ت خاصتتر تبراأدتتا التت  

ت وةت  تونتو  (1)اناء قويؤ ساا ت كيا ال  ال ر خور قوت ف  ااكتا قوأمنست  

قفخوتتتر ولتتتو د التتت  الأتتترة تاخوتتتر قوتتت ف  قوأمنستتت  اصتتت أه و فتتترق تكوتتتر 

ت  اروع إجرقء إص حاا  وا ور ج قفر تاأيق علو تا وق قوأمنسور

واناء  بـاو، نوااوـر  نأخور ووجمد د تأمق   أتمب فأ تي  قوحرفتاا 

ال تت   2ت تتا جيتتاض قوتت ف  قدالغتتان  . قوعا تتر وةائيتتر قوح تتمو وقومقجوتتـاا 

وجدتتـر نظتتر  وا تتور ت تتم  علتتو تش قوح تتم قو تترد   -كي  تتر  -صتتـاغ 

طلق ام قدفص قوبدق وقوأخلص ت وقش قونظا  قوامق  تصلح وة ر ت قوي

و   فبش تش ف مش   روناً ااو في رقطور قو  أمقفر واعت  تناووته د تمق 

 أعل ـر ا روقة ق أندال قد ر    ج فت  ت وتاتخوص قوحاوتر قوستو ر 

قوأ  وصل  إوودا ت دعا إوو ضروقة وضس نظا  ترام  وتعلوي  ةم  

  خ وه قوي ققس وقوبا عاا إوو  عا ق  نأار قوع مض و أو  تأحمض  

وقوي  رف  اعو قً عت  قوأ لوت  قدعيتو    قوي تا و  قو اتمقفر ت وقرتم 

حيلأتته قواتتنوعر قوأتت  كتتنّدا علتتو نيتتط قوحوتتاة قوغراتت  ت إال قنتته قتر تش 

انتتتا  ضتتتروقة  لحتتتر ولي تتت  ةتتت  اً التتت  عيلوتتتر ق صتتت ح قوسوا تتت  

ختتتـ ض تبكوتتتـ  قوع ةتتتر اتتتو  قواتتتمقر وقالجأيتتتاع  وقوث تتتاال  ت  تتتـ  

 . وقو في رقطور ال  قو  ر ق      

ونستتتتتأطوس تش ن تتتتتمض تش انتتتتتا  ع ةتتتتتر ت اقاوتتتتتر اتتتتتو  قواتتتتتمقر 

تح وتتق قواتتمقر  اتتق في تتـ :  يتتا فطتترح علونتتا  تتؤقالوقو فتتـي رقطور 

امص دا  و ت إنسانواً الت  إطتاق قونظتـا  قوتـ في رقط  قو تـائم   ت  فنوغتـ  

ااو في رقطوتتتر إوتتتو تصتتتمض كتتتمقفر   التتتن ق الأحنتتتا قووتتتاب ت تتتا   قوعتتتـمدة

وليصاوحر او  قويوت تف  ت ت تا إ ق  ق   انور قدووو تمالرا الـرص تكوـر

 تاوثنا ااو رضور قوثانور ت النننتا نعت   كتق إ  انوتر ِدش فختـمل ق  تـ  

 .وقويسليمش تح فاا قو في رقطور قويعاصرة 

                                                           

 
1
تةم  ' ال  ةرفر ابواض قو مةا  ت وه كأاب  1820 ام تح  ق م  ق ص ح ااوو د قوأمنسور ت وو   نر -

  30قويمقالق ووم  اـ1307  جيادر قوثانور  7ت تمال  اأركوا فم '   قويساول ال   عرالر تحمقض قويياول

  .    1890جان  

قوسو  ص أر قوحسون  قدالغان  حي  جياض قو ف  ا    -2 
 

تح  قدع    )1838 – 1897(

 .قوواق ف  ال  قوند ر قويصرفر و   تع   قو  ر ق      ااونسور ولأب ف  
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1820
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1307%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1890
http://ar.wikipedia.org/wiki/1897
http://ar.wikipedia.org/wiki/1838
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ثليا ام قد ر  س قآلوواا قوصتناعور إ  في   وآلوواا قو في رقطور   

ال   ناخاا ف االور وعلو تقضواا ال رفر  امص دا إقفاً إنسانواً تش تعيـق

 .  خأل ر 

ق  تتتتت   عتتتتت و ول في رقطوتتتتتر   وتش  وودتتتتت ق وتتتتتو، صتتتتتـحوحا تش

قو في رقطور ضرب    قو  ر تو قوين ر كيا ف عم قوـوع    قوثاات  تش 

تش قو في رقطوتتر اتت  تال تتق قوستتوق كثوتترق  تت  قويستتليو  قووتتم  قةأنعتتمق 

قويأاحتتر و تتوح جيتتاح قوح تتم قو تترد  ت وت لتتوم تظتتاالر قوأستتلط قوتتـسوا   

 .قاألو  اه كعمانا قويسلير قوـ  
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مجاالت الشورى ، وأهلها وصفاتهم 

 :وواجباتهم 

 

 :جيعدا تكثر قوعلياء ال  خي،  باالا اا ر: مجاالت الشورى  (1
  

  وا ر قد ر ال  قوحرب وقوسلم -

 تطووق قدح ا  قوارعور -

 قخأواق وو  قد ر -

 قةاار قوحاكم وتس ف ه -
 

 :سياسة األمة في الحرب والسلم: أوال 

توومفتتتاا قوأمجدتتتاا قوسوا تتتور ول ووتتتر قوح تتتاظ علتتتو قوع وتتت ة   تتت 

. ق    ور ن سدا ت وف مش قوح اظ علودتا اح تظ تصتمودا وقوت الاع عندتا 

وقدصق الت  قو ووتر ق  ت  ور تندتا دووتر  ستاوير تتؤد  دوقاــــتـا الت  

وتحأتار قد تر  تس  وتل . عياقة قدقل ونار قوع ض وقد ت  وقوحرفتر 

يتتتا تحأمفتتته  تتت  كتتتروط وانتتتمد وقالت اةوتتتاا   عدتتتمدقوتتت  إاـــتتتـرق  قو

 .ت  مقء كان  عدمدق تمةوأور قو دقئير وت اصوق

كيا تور  قويعاا قا قوأباقفر وقوصناعور وقو ققعور وتوادض قوس رقء 

و ا قوو  ول    قد مق قوأنظويور قويواحر وقوأ  ال تأعاقل  س تعتاووم 

و  فسأطوس الرد ت   ا كاش  قال    وكلدا ت مق تل   الودا قويامقة حول

 .تش فلم ا ق ا ه قوخورقا 
 

   : تطبيق األحكام الشرعية: ثانيا 

و   تعرض  قد ر وأواققا عنو ر    كق قالتباااا وضتاع   ندتا 

قوخ التر وةا ت  قوت وض علتتو تقضتدا علتو ت تت،  خأل تر حستش ف االتتاا 

 قواتتعمب وتبتتاقادم ت وترتتتش علوتته تش حلتت  ةتتمقنو  ا فلتتر وررفوتتر ت

 . وجعل  تطووق قالح ا  قوارعور  أع قة ال  ع د    قو وض 
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وانا فوتر  دوق قواتمقر الت  تح فت  قدوومفتاا وقوأت قر الت  قد تر 

 .امق طر قالجأداد حأو تولغ قد ر دقجر قو ياض ال  تطووق كرع هللا

 :اختيار ولي األمر: ثالثا 

وتطلتق ون ص  اه    فأموو كؤوش قوو د وف م  عل   صاوح قوعواد 

علوه عل   ر قوعصمق  سيواا ع ة  ندا قد ور وقوسلطاش وةت  نستيوه 

الح ا ااويلل تو قورئو، ت علتو تش كتق ق تم فعوتر عت   صت ق وطرف تر 

تمووته قوستلطر وو ندتتا الت  قوندافتتر ت تياء تاتتور قوت  ووتت  ت تر قويستتليو  

 .جيوعدم  تو طائ ر  ندم وقو ائم عل  كؤوندم

ق قوينصتش عظتوم وخطوتر الش قويست موور وتفا  ا كانت  قوأستيور الدت 

كل تم ققع وكل تم  ستؤوض عت  قعوأته " الوه عظوير ق تا  هللا عت  وجتق 

 . 1"الا  ا  ققع وام  سؤوض ع  قعوأه 

واتتم  ستتؤوض كتت ول ت تتا  قد تتر الدتتم وتتو، ااوحتتاكم قويطلتتق وإنيتتا 

وتطوعمق هللا وتطوعمق قور ـــتـمض وتووت  " فحا ش وفرقجس و موه تعاوو 

ت   ( 2)" ن م الاش تنتا عأم الت  كت ء الـــتـردوه إوتو هللا وقور تمضقد ر 

إش قوطاعر قويطل ر ا وح ه وولر مض صلو هللا علوه و لم ت ت تا طاعتر 

وو  قد ر الد   مةمالر علو طاعر هللا وق موه ال  قد ر وقوند  و ول 

 .  (3)" و ا آتـاكم قور مض الخ وه و ا نداكم عنه الانأدمق " ةموه تعاوو 

ت ال   تعل  صحاار قونو  صلو هللا علوه و لم وا ق قويو ت تجيس علوه

تطوعتمن   تا تطعت  " تام ا ر قوص فق قض  هللا عنه ال  خطور تمووته 

وةاض عير ات  قوخطتاب  (4)" هللا الو م ت النش عصوأه ال  طاعر و  علو م 

 . (5)" سن  البعونمن  وإ ق ت با ال ّم من إ ق تح"قض  هللا عنه 

وويتتا كانتت   ديتتر ق  تتا  كتتاةر وخطراتتا عظتتوم دندتتا  قا طتترالو  

وايتتتا قو وتتتا  ااتتتؤوش قوتتت ف  تطوو تتتا وتح ويتتتا ت وقو وتتتا  ااتتتؤوش قوتتت نوا 

وقعافر  صاوح قد ر ت وكاش كااق قومقح  فنمء ع  حيق كق قد انر ت 
                                                           

1
 . أ ق علوه   - 

2
  95قونساء قآلفر   - 

3
   7قوحار  - 

 
4
   95ص  2ر : قوع   قو رف  الا  عو  قاه   -

 
5
 .  972ت  2/972: قوأاقفخ / قوطور   -
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الدت  . ق  ديأه وتسدّ  قومطبة علوه النش قوامقر تعونه ال  حاور وتخ ص 

 .وااوع ق  عا وح و ر ااد ر قومقةس  ضروقة ااو ف 

 : أو الجهاز الحاكم الحاكم  على رقابةال: رابعا 

هللا  وحانه وتعاوو و ق  سلم حق ق ن اق ولين ر  مقء ص ق  تعطو

اتت ق  تت  عا تتر قونتتاس تو خاصتتأدم ت الاو ائتت  وقوستتلطاش وقوتترئو، التت  

ق      عرل ولن   وق ن اق علوته  أتو ختاوص نًصتا  ت  كأتاب هللا تو 

 نر ق موه صلو هللا علوته و تلم تو ح تا تو وقجوتا تجيعت  علوته قد تر 

ة  تخ  ق مض هللا صتلو هللا علوته و تلم قوعدت  علتو و.امق طر قوامقر 

 . تصحااه تش ف مومق قوحق وال فخاالمش ال  هللا وم ر الئم 

تاق قواتمقر توت   وتحترر  ت  حوتل وظو تأدم الت  قةااتر قوبدتا  و

وإ ق كانت  . علو  صاوحدا  قوحاكم الدم قوي مضمش    قد ر قويؤتينمش

تعطت  قونائتش الت  قوورويتاش تو قو وض قوأ  تسيو قووم  ااو في رقطور ة  

  باو، قواعش ح اً خاصاً  ي  ااوحـــــصانر قوورويانور ت الــنش ق    

ة  تعطااا و ق  ستلم ت وات  اترقءة   أته  ت  كتق دخولتر تو تديتر حأتو 

 . ا ق حرفّر فثو  ع ،  ول ت وحيافأه    كق ظلم وو مض كلير قوحق
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 صفاتهم وواجباتهم : أهل الشورى 

مققد عن  قو  داء وعلياء قوسوا ر قوارعور   دم  تاق قواتمقر تو ت

تاتتق قالخأوتتاق تو تاتتق قوحتتق وقوع تت  وإش كانتت  قدخوتترة تكثتتر تتت قوالً 

وق أعياال عن ام وو   عن  قوأ ةوق نترر تش كتق ات ه قوي تااوم تستأعيق 

  .ال  وظو ر وقح ة وا  قو عا ر قد ا ور ومالة قد مق 

قوخل تتاء دتت  قونوتت  صتتلو هللا علوتته و تتلم وإش تاتتق قواتتمقر التت  ع

قورقكت ف  الويتتا اعتت  اتتم كوتتاق قوصتحاار تو قوستتاا مش قدووتتمش  تت  قوتت ف  

فم تضوص إوتودم اعت  . ق أحندم هللا ود ق قو ف  الص و  ندم قو مض وقوعيق 

. قودبرة  عياء قدنصاق قو ف  آووق ونصروق وتظدر هللا ادم ا ق قو ف  

طائ تتتر  تتت  : ورقكتتت ف  عنصتتترقش آختتترقش فتتتم اتتتر  التتت  عدتتت  قوخل تتتاء ق

. قوصحاار وقوأااعو  ت وطائ ر    تاتق قو ترآش وتاتق قوعلتم  ت  قو  دتاء 

تاتق قوحتق وقوع ت  ت : وتطل   علو تاق قوامقر  صطلحاا ع ة  ندا 

تووتتم قد تتر ت وقوعليتتاء ت وتاتتق قالخأوتتاق ت وتاتتق قالجأدتتاد ت وتاتتق و

 .  اور قوامقر ت وتاق قوامكر ت وتاق قورت  وقوأ
 

 : صفات وشروط أهل الشورى( أ 

 :قوعلياء داق قوامقر ص اا كروطا ال ا   ندا   كر 

: قوع قور قوبا عر واروطدا    قوأ مر وقال أ ا ر وقوصت و  -

واــتتتتـ  صتتتت اا وكتتتتروط ال رنتتتتو عندتتتتا دقءق وةاتتتتمقء 

 .وقون عاا قويصلحور وقويومالا قواخصور 

قو   فأمصق اه إوتو  عرالتر  ت  فستأحق ق  ا تر واتم  قوعلم- 

وكانتت  قدئيتتر اعتت  . علتتم ااوتت ف  وعلتتم ااوتت نوا : علتتو ةستتيو  

    .وعلم قونو  صلو هللا علوه و لم فسأاوروش قد ناء    تاق ق

: قوتترت  وقوح يتتر قويؤدفتتاش إوتتو  عرالتتر قدصتتلح وس ا تتر  -

وقوح ير ات   ت فج اتو  قوت كاء وقوعلتم وقوخوترة ت وات  تاتم 

و ت  فتؤا قوح يتر ال ت  "وهللا تـعـاوو ف تمض . قصو  و ق ت ر 

 .(1")توت  خورق كثورق و ا فّ كر إال تووم قدوواب

                                                           

 .   235 قآلفر  قوو رة -1 
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ت وق  تت   ت  قوع تتق وقوولتتمغ: كتت ول و تت  قواتتروط قد ا تتور 

 تت  ر قوحتتمقس  تت  قوستتيس وقووصتتر وقولستتاش ووصتتح  عدتتا و

 . (1) واكرة  ا ف ق  ادا 

 ثتتتتتتتق قالجأدتتتتتتتاد : ف تتتتتتتاف إوودتتتتتتتا كتتتتتتتروط ت يولوتتتتتتتر   

وقوخوتترة وقوأبراتتر ت وقويمقطنتتر  ق  تت  ور ت  قواتترفعر التت 

قالنأياء إوو  بأيس وقح  ف يه اا ق عا  ققاط قوأ  تعن  )

 . (قجأياع  و وا   وف اال   مح  ال  دوور  عونر 
 

 : واجبات أهل الشورى ( ب 

قخأواق ق  ا  تو قورئو، تو قوسلطاش علو قخأ ف قوأسيواا  -

 تت  اتتاب ت تتمف   وةتت  ف تتمش قخأوتتاقه  تت  تاتتق قواتتمقر: 

قواتتعش ودتتم ت وةتت  ف تتمش قخأوتتاق ق  تتا   تت  قواتتعش  واكتترة 

والتت  كلأتتا قوحتتاوأو  ف تتمش . والتتق قوتتنظم قو في رقطوتتر قوح فثتتر 

 . الخأواق اناء علو ق ققدة قوعا رق

وة  اافس خصمص قويسليو   ت  قوصتحاار قو وتاق وعيتم دم  

 رق تتمض هللا صتتلو هللا علوتته و تتلم  وافعتتر  واكتترة التت  اوعتت

إِشه قوهتتتتِ ف ة   :قورضتتتتمقش ااوح فووتتتتر ت والتتتت   تتتتمقة قو تتتتأح 

تا  تلة الةنِنهية ت و نة ة وة تةفوتِ فِدمو الةية ِ الةتمو ة فةُ  هللاه ا فُوةافُِعمشة هللاه فُوةافُِعمنةلة إِنهية

تًرق  تِوِه تةجو توُؤو ة الةسة لةووهُ هللاه ااة ة عة ا عة الةو اِية لةو نة وِسِه وة ة و تةوو فةنوُ ُل عة

ِظوًيتت كنتتا فتتم  :" عتت  جتتاار قضتت  هللّا عنتته ةتتاض و.   (2) اعة

 .ت     قورجاض وقونساء  (3)" قوح فوور تو اً وتقاعيائر 

قويأااعتتتتر وقويرقةوتتتتر الوأتتتت ق  قونظتتتتا  ااواتتتترفعر ت وقتختتتتا   - 

اء علتتتتو نأتتتتائج قويأااعتتتتر قويمةتتتتص قواتتتترع  قوينا تتتتش انتتتت

ووتت ول ةتتاض إ تتا  قوحتتر و  . ت واتتم دوق  وا تت  وقويرقةوتتر

                                                                                                                                                                                
 

 .  8ص : قدح ا  قوسلطانور / قوياوقد   - 1
 

2
 28قآلفر   أحتقو - 

3
  قووخاق  و سلم  - 
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: النش ةوق : قوبمفن  عن  ا تح هث ع   مجواا ع ض قوخلو ر 

  .   (1)قوخلس إوو    إووه قوع   : الي  فخلعه   ةلنا 

واتت ه قوحتت ود :  حتت ود واتتأو قومالفتتاا وصتت حواتداوضتتس  -

و   ات ه قوأح فت قا . ققجعر قوو قوارع وقوعرف وقدحمقض 

قو  ائور قو صق او  قدجد ة قويخأل ر قوسوا ور وقوأارفعور و

وإحتتت قث تتتتمق ش اوندتتتا علتتتو قوطرف تتتر قوح فثتتتر قوأتتت  تفوأتتت  

 . قوسنمقا ج ققتدا وتايوأدا 

وال كل تش قوح اظ علو كرعور قونظا  و رقةور   ر قوأ ق ه  

ايا توكق إووه     دياا و قخق ال  وظو ر قد ر اتاويعروف 

وقوندتتتت  عتتتت  قوين تتتتر التتتت  جانودتتتتا قوسوا تتتت  وقالجأيتتتتاع  

اع تتدم وقويؤ نتتمش وقويؤ نتتاا " وقالةأصتتاد  ةتتاض تعتتاوو 

 .(2)"تووواء اع  فب روش ااويعروف وفندمش ع  قوين ر

 :  ى التمام الحاكم بما يرا  أهل الشورى مد( 3

 والعقوود الحوول أهوول قوورارات هوول : سوولاال ذلوو  علووى وضووعنا وربمووا

 التت  قآلققء اغاوووتتر وقوع تت  قوحتتق تاتتق  بتتاو، التت  قد تتمق ت  تتو ؟ ملممووة

 قوتترت  اتت ق فصتتوح الدتتق  ت قت  إوتتو قوأمصتتق تةتتمه  التتن ق ت قدحتتمقض عا تتر

  ت  الل دتا ال  ف وق  ا وكق قوامقر اق :ايعنو   قو وور ورئو،  ل  اً 

    ل  ر رور ت   ل  ر : وةرقققتدم وقوع   قوحق تاق

اُمو   عيتترقش آض  تتمقة التت  قو رفيتتر قآلفتتر  تت  قنط ةتتا تتاِوقو كة  الِتت و  وة

ق رِ قدة و  كهقو  عة ة و ة  الةنِ ة لةو الةأةمة  قوخطتاب ات ق تش قووع  الورر ت  (3) هللا عة

 ولتترئو،  ل  تتر قواتتمقر وتش ت ود أتته و تتلم علوتته هللا صتتلو ولر تتمض

 تش قآلختر قوتوع  وقتر ت قو ووتر ورئو،  ل  ر قوامقر وتش ت ود أه

  ت  قد تر وتمالة وااوأوعوتر و تلم علوه هللا صلو ولر مض قوندائ  قو رقق

  . توعدم و   و تجيع عندم هللا قض  قورقك ف  ولخل اء    اع ه

                                                           
1
 . 69ص : غياث األمم   - 
 

2
   . 71قوأمار  -

 
3
 195آض عيرقش  -
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 قوح تم تاتق إوت ق  قواتمقر  ت  تنه الوروش قدوض قورت  تصحاب ت ا

 ت ااجأدادام تو إجياع تو نص وجمد ال  قوارع ف  قاا اح ود وقوسلطر

 قضت  قوصتحاار والعتق و لم علوه هللا صلو قور مض العق  ول علو دض

 رقد ت علتو الوأعتو  قداتا التنش قو ووتر ورئو،  ل  ر وقوامقر عندم هللا

 وعتت قئم قواتترفعر ةمقعتت   تت  وقواتتمقر : قوعلتتم تاتتق ةتتاض حأتتو خلعتته

 ال  تا ات ق ت وقجتش الع وته وقوت ف  قوعلتم تاتق فسأاتور ال الي  ت قدح ا 

 . علوه خ ف

 إنيتا ت وقجوتر قواتمقر تش تحت  فن تر اللم ت علوه خ ف ال قت  وا ق

 قوسوا تور قوتنظم الت  فعترف  تا ت  "قواتمقر اعت   تا" حتمض قوب ض فاق

 ".قو رقق قتخا " اـ ويعاصرةق

   تتتأر تأطلتتش "اوتتندم كتتمقر وت تترام" ةاعتت ة تش اع تتدم وفتترر 

 :ت مق

 . آققئدم ع  قوأعوور ال  قو ا لر قوحرفر قوناس فناض تش - 1

 علتتو تُلو ةتتو وتش اتت  ال قويبأيتتس كتتؤوش تصتترفص  ستتؤووور تش - 2

 . قوح و   قوناس ارضا وقخأواقه تعوونه فأم    كااق

 ف تتر علتتو فحصتتلمش قوتت ف  توو تتل قو ائتت   تتس ولأاتتاوق فخأتتاق تش - 2

 . قواعش

 وإفيتتتاندم عليدتتتم علتتتودم فيلوتتته ايتتتا قوييثلتتتمش اتتتؤالء فاتتور تش - 4

 . تا ر كا لر قورت  حرفر فناومق وتش وضيورام

 تو  قواتمقر تاتق علوته فبيتس ايا قوأسلوم فنوغ  تنه إوو وفنأد  - 9

 تاتتتق جيوتتتس آققء إوتتتو قد تتتر ووتتت  فستتتأيس تش ت تتتا ت تكثتتترفأدم

 التتتنش ت تا تتتر احرفتتتر ن ستتته اتتم فتتترقه  تتتا فخأتتتاق فتتتم ت قواتتمقر

 . وةويأدا  عنااا ت    قوحاور ا ه ال  قوامقر

 إ ق قالّ تر ويصتلحر تنستش فترقه  ا قخأواق حرفر قال ر ومو  فو و -3

  ل  ا قجياعدم النشّ  قوامقر تاق قجيس إ ق إ ا ت قآلققء قخأل  

 . قد ر ومو 
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  تتت  وإنيتتتا ت ال تتتط قوتتترت  ابختتت  فتتتأم ال ااواتتتمقر ودتتت ق  التتتاد ر

 تو اا جياع فأ رق  ا والق قد مق تبر  تش وتطوو ه تن و ه قو روق 

 قوتت ف  احتت ود  حتت دة قواتتمقر تش علتتو قوأنووتته إعتتادة  تتس ت اادكثرفتتر

  . وة ر قوح و ور وقويصاوح

 علتتو ااو عتتق تكثتترام تو وقوع تت  قوحتتق تاتتق قآلش تجيتتس وتتم تنتته ت 

 تو ق تتأنواط تو قجأدتتاد تو ت ةوا تت  تو ت كتترع  نتتص وت ستتور تمضتتوح

 حبتر إجيتاعدم فصتور تش  ت  ات  الت  ت  تا  سبور ال   صلحر تو إجرقء

 . ةانمنًا اه وفُعأرف

 قو ترقق وإصت قق ت ت تر قوأاتاوق تش تصتحااه الورر قوثان  قورت  ت ا

 ت ق  ت   الت  قو وتادة خصمصتور إوتو ققجتس و وتل ت آختر ت ر وإارق ه

 قو ترقق  مضتس قورت  كاش الن ق . قويامقة الوه تبر  قو   قورت  ووقةس

 فبعتق قوت   تش إال ت دوتو ً  قدةمر ااورت  فؤخ  قوأارفس ت مق    ت ًرق

 قو ووتر قئتو، ام إنيا قويسليو  علو فن   ةانمنًا دوو ً  قدةمر قورت    

 عتتاقل ويتتا قوح فووتتر صتتلح التت  حتت ث  تتا  وتتل علتتو وقوتت ووق ت وحتت ه

 التاتوس ت ةترف   تس و تلم علوته هللا صتلو هللا ق مض تار ه  ا قويسليمش

 عنته هللا قضت  قوص فق ا ر تام العله  ا وك ول ت قتفدم وخاوص قومح 

 تش اتررم عنت ه قورقجح ااو ووق ح م ال   ت قويرت ف  ةأاض علو ع   حو 

 . آخر دووق عن ه كاش عنه هللا قض  قوخطاب ا  عير

 جانتش ظدتمق ام الوه الاويرجح وقو  رفر قو نور ققد م ال  قورت  ت ا

 إ ق إال قوحبوتتر إفوتتاا التت  كتتافٍ  روتتر وحتت ه قوصتتمقب تش إال ت قوصتتمقب

 . وه (قوأن و فر قوسلطر) قوسوا ور ق دققة اأون  قةأرش

 قوأن و فتر قوستلطر الوته تنت ض تش ات  الت  ت قوعا ر قد مق ال  قورت  ت ا

 قت  عنت  نت ض و تلم علوته هللا لوص قور مض النش ت قدرلوور إققدة علو

  ثليتا ت الح تاً  قدرلووتر قت  خطتب توتو  تنته قرتم قتفته وتر  قدكثرفرت

  . تح  ر وة ال  وةس

 تاتق) قواتمقر تاتق اترت  قوحتاكم قوأ ق   سبور تش قوخأا  ال  ونرر

 كاش وإ ق ت خ ف  حق دو ا كان  ارتفدم قوأ ق ه ع   تو (وقوع   قوحق

 دقق ر    توو  وة     ل ً ا الودا قتفدم فُعة    قوأ  سائققوي ا  اليا  ل ً ا

 اتتاخأ ف تخألتتص قوحواتوتتر قوأ صتتولور قويستتائق تش قونوتتاا  قونظتتا  تتتاقفخ
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  ياق تتتأه و تتت ر قواتتتعش تطتتتمق  ولتتتغ واتتتاخأ ف ت وقوي تتتاش قو  تتتاش

تتم اتته ة تت   يتتا كتتاش وتت ول ت وقوحرفتتر ول في رقطوتتر  تأعتترل تال قوِح ة

 قوثوتتتاا اطووعأدتتتا تةعتتترف ال قوأتتت  أ صتتتو اقو تلتتتل ويثتتتاض قواتتترفعر

  . وقال أ رقق
 

 : االستفا   من آليات الديمقراطية وضوابطها الشرعية

كان  قو في رقطور نظا تا  وا توا  عاصترق ف تّرس علتو قخأ الته  ويا

 تتس قواتتمقر قال تت  ور جيلتتر  تت  قويوتتادئ ق نستتانور قوأتت  نتتادر ادتتا 

ق  تت    تت  ةوتتق كاوحرفتتر وقوستتوادة ولاتتعش وقوأنتتاال، قوسوا تت  قون فتته 

وقوأ قوض قوسلي  علو قوسلطر النش قكرقاتاا تونت  ات ق قوطترح تضتح  

عوّتتترا عندتتتا قواتتتعمب قوعراوتتتر قوأتتت  تصتتتاادا ضتتتروقة  لّحتتتر قووم  

وقوأ د تتر قوح تتاق  وقالةأصتتاد  نأوبتتر تتترّد   قومضتتس   قالنأ تتاس

اصت ر عاّ تر ت ات ق قضتاالر إوتو تّش قونظتا   وق  ت   قوسوا   قوعرات  

قو وو  قوب ف  تضحو ف وّم تطتّمق قوت وض وقواتعمب انتاء علتو خواققتدتا 

ي رقطوتتر  كنظتتا  ولح تتم فعأتترف قوسوا تتور و تت ر ق تتأبااأدا وآلووتتر قو ف

اتتنققدة قواتتعش وحرفتتر تح فتت   صتتوره واتت ق  تت  فأنتتاالو التت  ظتتااره 

 .و  يمنه  س  ا ن ر اه ق     و  اص ه 

إش قال تتأ ادة  تت  آووتتاا قو في رقطوتتر فأطلتتش قوال  تت  قويستتليو  تش 

ف صتتتلمق تنتتتاوودم ودتتت ق قويمضتتتمع  التتت  إطتتتاق قوصتتترقع وقوأتتت قالس اتتتو  

و قوغرب وقعأواق قو في رقطور ووو ة قو  ر قوعليان   ق    ورقوح اقة 

قوتت   فعتتّ  الصتت  اتتو  قوتت ف  وقوحوتتاة كيتتا وقد التت  ةتترقق  بيتتس قو  تته 

اابش قوعليانور وقوأ   وقد الودتا تّش  1558قال     ال  دوقة قووحرف  

قوعليانور نظا  وضع  ف م  علو ت اس    ق وحاد فناة  ق     ال  "

أ تت   تتس قوصتتدومنور قوعاويوتتر وقوتت عمقا ق ااحوتتر جيلأتته وت صتتولهت وتل

 .(1)"وقود ق رت ود ق الد    اش إوحاد  فبااه هللا وق موه وقويؤ نمش

وا ق  ا فأطلّش الصتق الدينتا كيستليو  ول في رقطوتر عت   مة نتا  ت  

قوعليانوتتر امجتته ختتاص إ  وتتم تةرقنتتا اتتبش قو في رقطوتتر كاوعلينتتر نظتتا  

                                                           
1
ةرقق قةم  (.  9ت ص 2قوع د قوحاد  عار ر )  بلّر  بيس قو  ه قال     قو وو   ت   - 

 .1558اابش قوعليانور ت دوقة قووحرف   [1](2/11)55

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/11-2.htm#_ftn1
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 صتتو   تتا تاتتوح قدختت  ادتت ق قونظتتا  إوحتتاد  فنتتاة  قال تت   جيلتتر وت

قوسوا   وكاش وقجوا علو قويسليو  قّده وقال ه جيلر وت صو  تال اش 

و و ا قوأعا ق  س قو في رقطور امص دا  نظرفر  وا ور وووس  تصمقق 

 .(1) اللس وا كاوعليانور  ف صق او  قو ف  وقوحواة

قوتترت  إش آووتتاا قو في رقطوتتر قوأتت  ت تتم  علتتو قالنأخااتتاا وقاتت قء 

وقوأنتتاال، قوسوا تت  قون فتته وحتتق قواتتعمب التت  تح فتت   صتتوراا عوتتر 

صتتنادفق قالةأتترقع  اصتت ر  تتليور  يتتا فبنّتتش قالّ تتر قو تتأ  وقوحتتروب 

وقالةأأاض وت ّخق قالجنو  ال  كبندا قو قخل  فعّ  قووم  ضروقة  لّحر إش 

وم ن ق   ص ق كترعوا فوعت  عنّتا كتوح قوحتروب قوأت  ف توس الودتا قال ت  

وقو ف  وتنأ ، الودا ققفر قوحرفر المجش علونتا كيستليو  قعأيتاد وقوياض 

اتت ه قآلووتتاا اتت ض قخأوتتاق طرفتتق وعتترة و كتتائ ر فح يدتتا  نطتتق قوغلوتتر 

 .وةةمر قوأ  تبّر علونا وف ا قوحروب وقو  اق 
 

 :الطريق األمثل لالستفا   من مبدأ الشورى في عصرنا 

قاانوا ت تر اته هللا نووّته ويا كان  نظرفر قوامقر  و ق ةرآنوا و ندبا 

 مقرقو رفم و تصحااه    اع ه النّش قالّ ر قووم   طاوور انحواء  وت ت قوات

ّ ر    قالنحطاط قوسوا ت  قوت   تعواته وجعلدا  ندبا  وا وا فخرر قد

ال  ا ق قوعصر ت وال في   وة ر تش تسور علو ا ق قويتندج قوراتان  إال 

ونظرفتر الت  ع تمض قويستليو  اسع  عليائدا إوتو قحوتاء قواتمقر ال ترة 

ويباادتتر قونظرفتتاا قوسوا تتور قومقالتت ة قوأتت  تدخلتت  قويستتليو  التت  وغتتط 

قالقتوا  وقوحورة او   ا جاء ال  كأوااتا قو ترفم و الت   تنّر نوودتا صتلو 

هللا علوه و  لّم  واو  قو  ر قومقال  قوت   تنأبته قوغترب وتصتوح ايمجوته 

 .م و وا ر قو وض نبح وطووعر تسوور نظم قوح   قويثاض قدفعط

إّش  تتا نلأيستته قووتتم  التت  وقةتتس قويستتليو  عتتا أدم ونختتودم تّش ال تترة و

قوأطتتتمق وقالوأحتتتاو اركتتتش قوأ تتتّ   وقوأيتتتّ ش قةأرنتتت  امجتتتمب تطووتتتق 

نظرفتتتاا قوغتتترب ونظيتتته كعنتتتمقش ولح تتتاقة قويعاصتتترة التتتبو   قو  تتتر 

ق      جانوا وتعلّ   اّي  قوناس ااو  ر قوغرا     حوتل فحأستومش 

حّرفر الت  نظترام إال الت  نظتا  قو في رقطوتر وال  وال فحأسومش ت إ  الغ
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ت رف،  ققدة قواعمب إال عور ق أورقد قو في رقطور و قاّيا قوعلينر ايا 

 .فّروجمش ودا ااندا الصق او  قو ف  و قو وور 

وا ق  ا جعق قو  تر ق  ت    فأ د تر وفأتر  الت  قالتمف قوي أوتاا 

وفحووه و فب ده علتو  ا ض قش فأحّمض إوو وقةس عيل  فب     ف قالس عنه

ضمء  أطلواا قوعصر ونمق وه و طلوور قواعمب الت  قوحرفتر وقوع قوتر 

وقوأ قوض قوسلي  علو قوسلطر قوأ  ف مش الودا قواعش ح يا او  قوسا تر 

تّش قو ّ تتر ال تبأيتتس علتتو " وال تتا وي موتتر قونوتت  صتتلو هللا علوتته و  تتلّم 

وق تأح قث آووتاا وا ق  ا ف أ   تم وس قو دم ونظرفر قوامقر " ااطق

ج فتت ة ونظتتا  قوأاتتاوق قوبيتتاع  عوتتر قونوااتتاا وقوورويانتتاا قوبدمفتتر 

وقوورويانواا قونوااور قوأ  تطوّق نظرفر قوامقر عيلوا وت نوا إال تنّدتا ال 

تلأتت   اي أ تتواتدا قواتترعور وترجتتس اتت ه قآلووتتر  التت  قوح تتم إوتتو قونظتتا  

 .ال  ق     قو في رقط  قرم قنّدا    صيوم قوح نظرفر قوامقر

إش قوطرفق قال ثق و  أ ادة    قوامقر ام إحواهاا قوال ال  ع مض 

قويسليو  ال رق و ندبا  اتبش ت تمش  عاصترة ويطتاوودم  ح  تر دات قالدم 

قو ائير علتو إق تاء قوعت ض وقوح تم قوركتو  وقالاأعتاد عت  نتمق ع قو يتس 

 تق إال وقوعنص قو   فياق ه قوحاكم علو كعوه ت وال في ت  ودت ق تش فأح

امجمد علياء قاانوو  فبيعمش او   الديدم ولنظرفر قو رآنور  ستأمعوو  

ويطاوتتش عصتترام  ليتتو  اأطتتمق قو  تتر قوسوا تت  التت  قوغتترب ااعأوتتاقه 

ققئتت  قوح تتاقة قوعاويوتتر قوتت   فنتتأج قوي تتااوم وقويعنتتو وفعطتت  قويثتتاض 

 . وغوره 
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  رحمن ا رحمن مبسم هللا

 ةــمقدم

الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبى بعده سيددن  ونبدني  محميد بين عبيد اهلل،  
هلل علدييو وعلييى ولييو و صييح بو و نب عييو وميين سيي ر علييى الرحمييا الماييداة، والنعمييا المسييداة، صييلى ا

 . منوالى شردعنو وانبع منا ج ددنو إلى دوم الددن
د،،،ـــوبع  

ا فييى مب دلييو والمرونييا فييى علييى السييعميين اصيي لت النشييردع ا سييالمى،  نييو د ييوم فإنييو 
دا وبصيهو م  دجعلو ق درًا على النواصل مع المب دئ النى ننظم حد ة المجنمع ت ا نسي ن حك مو ب

، السيدم  وحكي مام ظم المنعل يا ببني ا الدوليا ونحدديد معي لم الصيلا فداي  بيدن ا فيرادا صا نلك الن
الييندن ال دييددنون ب  سييالم، وكيينلك نحددييد  سيي لدد النواصييل الييدولى فييى إميي ر المنظومييا الع لمدييا 

ن  فييراد النظيي م النييى ن ييوم العالقييا فدايي  بييدن الييدول ب عنبيي ر  نايي   شييا ت ق نوندييا اعنب ردييا نكييو 
 .الدولى مع المنظم ت الدولدا والمؤسس ت نات الم بع ا نس نى الع م

النى ننسم فدو ومن مالمح المرونا فى مب دئ النشردع ا سالمى،  نو فى الوقت 
دا، إال النبو   مص در  حك مو ب لثب ت وا لنزام بنصوت نلك المص در فى ال رون الكردم والسنا

عم ل الع ل فى إكبدر من الس نع ب در ن نلك المص در ننم نزال نصوصا  عا فى نهسدره ، وا 
ن نلك على واقع الحد ة بم  دكشف عن قدرنا  ومروننا  وصالحدنا  لننظدم الواقع المنجدد، وك   

 المرونا فى النهسدر هى النى جعلت ن نلك ومن المؤكد  ،واآلن لو النصوت قد نزلت فى النو  
على فى وقنن ، و نا  من حدث البعد الن رداى نعنبر من  قدم النشردع ت مب دئ الشردعا ق لما 

فى كثدر  نش باتردعدا فى من حى كوكبن  ا رضى قد ظار ا رض فإن كثدرا من النظم النش
نا  نعنبر مصدرًا نشردعدً  ن ردادً  لنلك ئ نلك النشردع، بحدث دسوغ ال ول إمن  نظمنا  مع مب د
ل الس بق منام  مسلم بو ع اًل ومنم ً  وف ا   ن النش بو بدن نشردعدن دجعا نظما،  نو من ال

 نظما الالندندا، وا نجلو سكسوندارى نلك فى ا مصدرًا ن ردادً   صداًل لالحق، وقد ج
والجرم ندا، واالشنراكدا وغدره  من النظم ال  نوندا حدث دوجد شبو كبدر بدن كثدر من نظم نلك 

 دئ النشردع ا سالمى، لدس فى نظم المع مالت وحده ، بل فى مج ل النشردع ت، وبدن مب
وفى ا جرااات الشكلدا ا فى وضعدا  الث بت واالنن  لى، العالق ت الدولدا، وبن ا العدال

  .والموضوعدا لنلك النظم النشردعدا المنش باا مع مب دئ النشردع ا سالمى
النييى نوضييح ا حكيي م علييى المصيي در  معلييوم  ن مبيي دئ النشييردع ا سييالمى ن ييومميين الو

 .المص درالنى دجد  ن دنبع فى نهسدر نلك  والنظ م، مب دلا المندرجا نحت كل 
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  نو فدم  دنعلق بمص در النشردع فإنا  ننسم ب لثب ت الينى دجعيل – دضً   –ومن المعلوم 
م ا عين منزليا مين السي صول نلك المص در،  نا  نصوت  نغددر النصوت فدا   مرا من قض 

ومين ثيم كي ن  –صيلى اهلل علديو وسيلم  –ا سالم الا نم محمد  نبىمردق الوحى النى نزل على 
ت، كمي   ن فديو اعنيداا عليى حيق النع مل معا  ب لنغددر والنبددل  مرا من فد  لمبدعا نليك النصيو 

نا ك نيت النشيردع ت الوضيعدا المنظميامن   لح يوق  نزلا  بانا البني ا اللهظيى المحكيم والمحيدد، وا 
النيدال  ونعنبيرالملكدا الهكردا نمنع العبيث فيى البني ا اللهظيى للعمي ل المبنكيرة مين قبيل الني س، 

لمين ابنكيره مين المهكيردن  و المبيدعدن، ون يرر ليو  معنبيرفدا  ب لنغددر والنبددل اعنداا على حيق 
ت إليى مي  ع وب ت جن لدا، وجزااات مدندا نسنوجد النعودض العدنيى الينى دسينادف إعي دة الين

رمييى إلييى جبيير المضيي ر المنرنبييا علييى هيينا العبييث بحييق داليينى  كيي ن علدييو،  و النعييودض البييدلى
ن دكون امر العبث فى النت النشردعى المنيزل مين اهلل عين فل:  قول .ص حد النت المبنكر

 .مردق الوحى محظورًا وممنوعً  من ب د  ولى
الوضيعدا، والمصي در السيم ودا ومناي  مي ر النشيردع ت بدد  ن هنا الثب ت المسلم بو فيى إ

ن  عييو بعدييدا عيين عميي ل هيينا اليينت  و النع مييل مكيي ن ميين ا صييول المعنبييرة، إال  ن إا سييالم، وا 
نزالييو الصييالا حديي ة ف دصيي در علييى المملييود منييو، ودجعييل إنزالييو، سييو الواقييع المسيينادف ميين إ

منن هدييا، ن النصييوت المجنمعيي ت ا نسيي ندا فييى كييل زميي ن ومكيي ن  مييرا ال م لييل ميين ورالييو،  
بنجدد النيوازل ومكنشيه ت  ،  نو منجدددف نلك النصوت اصالحا غدر منن هوالواقع النى نسنا

  .العلم ومانرع ت الع ول فى كل فن ومج ل
االجناي د فيى نهسيدر  ان م  ال دنني هى ال دحكميو مي  دنني هى، فكي ن البيد مينومن المعلوم 
ف فييى  ملا لحكييم مسيينجدات الحديي ة النييى ال نانلييله ظايي  شيي ميي  دجعييل مبيي نى نصييوت الييوحى، ب

ار مع الوقي لع النيى ع صيرت نيزول النصيوت النشيردعدا، ولعيل آمضمونا  ومع ندا  بشكل  و ب
يي  ف ر  : نلييك هييو ميي  دشييدر إلدييو قولييو نعيي لى فييى ال ييرون الكييردم ا  م  ْْ يي يين ش   ، (1)ْمن يي  ف ييْ اْلك ن يي د  م 

معني ه  ونحنيدمعنيد البني ا اللهظيى للينت الوقيوف   ن،  مير الزم ، بل هىاومرونا النهسدر واجب
فى مدلول واحد  و واقعا واحدة دون  ن دنعداه  ب ل د س  و ب الجنا د إلى م  دس ودا   و دشباا  

نييزال لنشييردع، ودنيي فى م صييود الشيي ر  ميين إنييزال العلييا، سييوف دصيي در علييى المملييود ميين إفييى ا
ح  لكل زم ن ومكي ن، وهينا ال دجيوز، فيال دجيوز مي  الوحى وانم رس الت السم ا بو، وجعلو ص ل

دوصل إلدو وهو جمود الهام، والاوف من النع مل مع النت بمي  دميد مظليو ننظدميو للواقيع، وقيد 
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 ش ر ال رون الكردم إلى هنا المعنى النى دجد  ن دنم ول فدو حكم النشيردع إليى كيل فعيل بشيرى 
، ونليك فيى ق قيل   و سلوك إنس نى مام   ْديًرا د ير ه    :وليو نعي لى وجيل  ْث  ي ل  ن ر ة  ا  يْل م  م ين  ف م ين د ْعم  و 
ْث   ل  ن ر ة  ش رًّا د ر ه   ر ليو حكيم فيى ايدجيد  ن دظ افكل فعل مام  كي ن صيغدرا  و كبدير ،  (1) د ْعم ْل م 

ى إال إنا كيي ن هنيي ك نهسييدر نشييم لليينت ، وهيينا ليين دنيي نفدييو رالاديير  و الش يي دبييدن وجييوهالنشييردع 
،  و ادير  و شير، داي  مين حرميا  و حيل  الوصيف اليدقدق، لك فيا ا ميور وبدي ن مي  ف منيونارج دس

وفييى ضييوا نلييك المبيي دئ نجدييم دراسييا المسيينجدات فييى مجيي ل الننيي ول اله اييى المع صيير للشييورى 
 :وفق الاما اآلندا فى فصلدن، والددم رامدا، وقد دجلى فكرنا  بصورة  وضح  ن دنم نن ولا 

 الفصل األول

 إطار التناول الفقهى المعاصر للشورى والديمقراطية
 المبحث األول

 ال النظرىـى المجـفاول الفقهى ـالتندات ـمستج
 المبحث الثانى

 فى إطار الممارسة السياسيةمستجدات التناول الفقهى 
 الفصل الثانى

 ةـورى والديمقراطيـة العملية للشـاق الممارسـنط
 المبحث األول

 ورى والديمقراطيةـلممارسة الشاق المكانى ـالنط
 المبحث الثانى

 والرعية اممالعالقة بين اإل إطار فىمستجدات التناول 
 المطلب األول

 ةـام والرعيـة بين اإلمـالعالق وابطـديد ضـتح
 الثانىالمطلب 

 العالقة بين نواب اإلمام والرعية وابطـديد ضـتح
 الخاتمة

 وتتضمن أهم النتائج
ليه يرجع الفضل كله،،،هذا وباهلل التوفيق  ، ومنه العون، وا 
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 الفصل األول
 للشورى والديمقراطية المعاصر التناول الفقهى  إطار

 المبحث األول 
 التناول الفقهى فى المجال النظرىمستجدات 

عرفت البشردا مصملح الددم رامدا منن زمن بعدد، ونشدر الدراس ت الن ردادا للمصملح 
 من قبييل المييدالد، و نييو فييى نلييك الوقييت قييد ظايير كييدلدل علييى فكييرة إلييى  نييو ظايير فييى ال ييرن الثيي

بيداد ت فكرنيو نعيد سي ب ا لايينا  ليى  ننحيددت مع لماي ، و صيبحت صي لحا للنمبديق، وهينا دييدل ع
الن ردخ بزمن بعدد ك نت البشردا فدو ناوض نج ربا  الهكردا والعملديا لننظيدم العالقيا بيدن  ركي ن 

 .القا بدن الشعد وحك موالع: ا ات منا  الدولا، وعلى
كلما دسال النلهظ با  ونرددده  على كل لس ن وفى كل دولا وفى ( الددم رامدا)وكلما 

وال نك د نجد نظ م  من ا نظما إال وهو دنعت نهسو ب لددم رامدا،  ، سا والحك مالسكلم ت 
ولو ك ن ف شد   با ودزهو با ، حنى هنلر نهسو ك ن دزهو ب لددم رامدا ودهار ب نو دحكم الم ند  

، ودبدو  ن فى الكلما من المرونا والسعا م  دسنوعد الشم ون دضو،  و م  د نرد من مسنبدا
وهى نسمدا موضوعدا دراد با   ،ب لشعد نعنى حكم الشعدوللشعد  نا  دب ى ، لكن (1)ن دضو

 و ال  دة الحكم الددم رامى غدر حكم الهرد المملق، وغدر حكم مب ا ا شراف  و الكانا   ن
فاو حكم ال دسنبد بو  ،العسكرددن،  و غدر نلك من صور الحكم النى لدس للشعد فدا  نصدد

(2)فرد واحد،  و مب ا واحدة
. 

نولى الشعد حكم نهسو بنهسو،  ن هنا غدر ممكن،  دراد ب لحكوما الددم رامدا  ن دوال
الًّ  االقنص د ونس م البالد، وال دنهع  نرك الن س  عم لام ونهرغوا جمدعً  لحكم  نهسام فداردل وا 

فدا  حكم وال حكوما، ولانا ك نت هنه الحكوما غدر موجودة، وال دنصور لا  وجود فى دوم من 
حدى دنج وز عدد سك ن مددنا قددما فى إا د م، حنى ولو ك ن عدد  فراد الشعد قلدال ال 

(3)ا مبرامورد ت ال ددما مثل ا مبراموردا الدون ندا،  و غدره 
. 

                                                 

ضيييمن بحيييوث إشيييك لدا العالقيييا بيييدن  –الشيييورى والددم رامديييا الند بديييا  –داود البييي ز . د: فيييى هييينا المعنيييى (1)
 ات المركز الع لى للدراس ت بلدبد ، منشور  – 198ت – 2ج –الشورى والددم رامدا 

 .287ت  –المرجع نهسو  –دراسا م  رنا بدن الشورى والددم رامدا الغربدا  – حمد زكرى . د
 .دار المع رف –المبعا الث لثا  –وم  بعده   - 6ت  –الددم رامدا فى ا سالم  -عب س الع  د  (2)
  .المرجع نهسو (3)
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درنضدا  ن الددم رامدا هى  ن دحظى الشعد بحكوما إ:  ن د  ل –كنلك  –وال دسوغ 
ثبنت النج رد  ن بعض الشعود، بل الكثرة منا  ربم  ارنضت لنهسا  حدث  ودمملن لا ، 

لام الرع د  إلى  رب د من دون اهلل، ودعدون ظلمام ح   ال حكوما من المسنبددن الظ لمدن حو  
لواهم،  م  من دعنرض علدام فحسبو م  دل  ه براض، ومن ارنض هم صبر على محل فدو لالعن

(1)المجرمدن من ع  د فى  فضل الحكوم ت عن ة
. 

 :التعبير الديمقراطى عن الرأى تطبيقاته وتكييفه الفقهى
 (:تطبيقاته)التعبير الديمقراطى ( 1)

حكوميييا معدنيييا  و  معيييدن  ون الييير ى اليييدال عليييى ااندييي ر حييي كم والنعبدييير اليييددم رامى عييي
ه، مجليس نشيردعى معييدن، ديدور حييول نوافيق  كبيير عيدد ميين  فيراد الشييعد عليى الرضيي  بيو واانديي ر 

انالف الواقيع ال واليد النيى دصي غ باي  مانلهيا بي  وهنا النوافق ا كبر دعد غ ديا فيى نانيو، إال  ن
 .الددم رامدا ةونمور الهكر 

الر ى الددم رامى د وم على وضع فردق فهى ال رن الث من قبل المدالد، ك ن النعبدر عن 
 ر الحك م صوات الجماور الندن دجنمعون الاندمن الكن د فى مك ن مغلق دسنمعون منو إلى  

من وراا جدران ال درون فدا   حدا، وال دسمعون من ورالا  سوى  صوات المعبردن عن رض هم 
ردد ثم دن دم المرشحون واحدا ب لح كم، وال دبصرون شدلً  ا رجا ، ودجنمع الحراس فى مك ن ق

مثاًل  –م  داصو من ضجا ا صوات الا رجدا، ودسجلون  امر واحد سجل الكنبواحدا، وكلم  
إلى نا دا ضجا ع لدا، والن لى ظار بضجا  على  و دونا   ى ن ا ول حصل عل –

دهرقون المرشحدن، دون نسجدل لعدد ا صوات النى ن لا  كل منام  نا  مجاولا لددام، وال 
(2)بدنا  بغدر ارنه   ضجا ا صوات  و اهونا 

. 

ثم نمور هنا ا سلود على مر الن ردخ فى الشعود النى م رست الددم رامدا، إلى  ن 
عم  مره، واننشر فى معظم بالد الدند ، و صبح دم رس ب لصندوق الشه ف واالننا ب ت المب شرة 

، ثم دحصى عدد ا صوات، ومن دحصل النى دعبر فدا  كل ن اد عن ر دو صراحا وكن با
(  ثدن )ود نصر النصودت منن عاد دسنور على  على ا صوات دكون هو اله لز فى االننا د 

منا فى الدس ندر المع صرة للمش ركا فى االننا د اعلى الومنددن ا حرار، وقد ب ى معنى المو 
من  مالندن ك نوا دع ملون كشوكشرم من شروما ،  م  الحردا ف د ك ن دراد با  مب ا العبدد 

                                                 

 .المرجع نهسو (1)
 . وم  بعده  12ت  –هسو المرجع ن (2)
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 وض   ق نوندا نال بحق المس واة بدنام وبدن ا حرار فى المراكز الح وقدا ا شد ا، ولام 
نس ند  ع م  م ررا ومحنرم  مانلها، وقد نالشى هنا المصملح وغدا الحق فى االننا د ح   إال

(1)ا ج ند  و الغرب الكل انس ن داال الدولا، ولم دعد دارج من نم ق حق االننا د سوى 
. 

ك ن معنى الموامنا دضدق ودنسع بحسد الح جا : وفى إم ر حق الموامنا نانو
واانالف الرؤدا السد سدا ومدى الح جا إلى النوسدع  و النضدق فإنا مست الح جا إلى زد دة 
نا لم نمس الح جا إلدام ظل معن ه   عدد  فراد الجدش انسع معنى الموامنا لداولام فدو، وا 

(2)ث بن ،  و ضد   إنا نم االسنغن ا عن بعضام
. 

 (: تكييفه الفقهى)التعبير الديمقراطى ( 2)
عيييد ركنييي   س سيييد  فيييى نكيييودن العالقيييا بيييدن الحييي كم دم رامى دن النعبدييير اليييدإ: دمكيين ال يييول

المشييروعدا فدمي  دنايينه ميين  ت هيينا الحي كم، وهييو اليينى دعمديو صييهاوالشيعد، فاييو مصيدر سييلم 
نا ك ن النع برمووم  دقرارات  بدر الددم رامى ب الننا د دعنبر إدج بً  موجا  لمن من نصرف ت، وا 
االننا د، فإن مواف ا الح كم نعنبر ق لما ضمن  بكل كبر عدد من ا صوات وف   ل واندن دهوز ب 

نصرف ددل على الرض ، السدم  إنا ك ن من وقع علدو االاند ر قد رشح نهسيو  و ااني ره الني س 
ث نام فدو و قسم الدمدن الدسنوردا على  ن دحكيم بدينام وف يً  لمي  دينت علديو نظي م الحكيم،  ثم قبل

اهلل فيى النشيردع ا سيالمى،  نيو حكم ا وامر ا لادا،  و بم  ال دا لف إلى احنرام بم  دؤدى  و 
 .ال م عو لمالوق فى معصدا الا لق

محلو النزام فردى محدد، ولكنو مدند  لدس ع دا  نو  و شبو ع دى،  ع دىوالنظ م هن  
، ولكنو ش مل لكل م  دح ق مص لح الن س وددفع الضر ام غدر محدد نهصداًل بوق لع ث بناالنز 

ارة، ودرى ج ند من اله و،  ن العالقا بدن ا ما دح ق لام سع دة الدند  وفالا اآل عنام،  و بم 
جعلوه  ح د ا ال افنراض  وهنا هو و  المب دعا :سم ه المسلمون( ىع د اجنم ع)والح كم عالقا 

 .(3)المهاوم الصحدح للسد دة فى العصر الحددث

                                                 

 .17ت  –المرجع نهسو  (1)
 .22ت  –المرجع نهسو  (2)
دار الك نييد  – 1968المبعييا الث ندييا  – 126ت –نظيي م الحكييم فييى ا سييالم  –محمييد دوسييف موسييى . د (3)

 .العربى ب ل  هرة
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 وهن ك االف ف اى حول  ثر هنا الع د الع م من جاا نوزدع عدا االلنزام ت فدو، وم 
ن ع على ع نق المحكومدن والح كم  م انا  النزام ت نداولدا،  إنا ك نت نلك االلنزام ت نب دلدا

(1)اردن، وال نات اآلاف الع د  و الرابمامن  مر   نات مرف
. 

 إن: وقي ل( 1679، 1533)نيومس هيودز : نهد إلى المعنيى ا ادير، المهكير ا نجلديزى
 لييوالع ييد دلييزم الشييعد بم عنييو،  ن النع قييد دلييزمام، وال دلزمييو  نييو لييدس مرفيي  فدييو، ولكنييو منهيين 

( النرشيدح)الصيردحا ن ب لمواف يا وهنا الر ى غدر صحدح،  ن الح كم مرف فى الع يد،  ن ليم دكي
وملد ااند ره من الجم هدر، فإنو دكنمل ب لمواف ا الضمندا المسنه دة من كل نصيرف ديدل عليى 

 .مواف نو لانا االاند ر والشرو  فى ننهدن ما مو
كم   ن ننهدن الع د إنم  هو فر  النزام المنهن ب لع د ورض ه الن م فدو، ولانا ك ن الر ى 

االلنزام ت نب دلدا بدن الح كم والشعد هو ا صح، حدث نن زل المحكومون عن ال  لل ب ن 
بعض ح وقام  و عن ج ند منا  لدحهظوا س لر الح وق، وهنا م  انناى إلدو المهكر ا نجلدزى 

(2) (1724 – 1628)جون لوك 
. 

 ن الرعدييا ال دننيي زلون للحيي كم عيين حييردنام، ولكيينام دنزلييون (: جيي ن جيي ك روسييو)ودييرى 
لبعضام عنا ، ثم دوكلون الح كم لدعمل ب سمام على رع دا ح وقام ومصي لحام وربمي  كي ن نليك 
هيييو مضييييمون فكيييرة الع ييييد االجنمييي عى اليييينى غلييييد عليييى الظيييين  نيييو هييييو منشيييم فكرنييييو، والع ييييد 
االجنم عى عنده، ع يد عي دل د يوم عليى النيوازن بيدن الح يوق والواجبي ت حنيى دمننيع النيدافع بيدن 

(3)دسنمر دون هالكالجنس البشرى و 
. 

 ن مصملح كلما الددم رامدا فى وقنن  محمد  سد : ودرى الب حث ا لم نى المسلم
امالقو مع مرور الزمن، ومن الام  ا سراف فى امالقو دون نبصر، ف د  نغدرالمع صر، قد 

على  ورة الهرنسدا، وهو الداللاهنا المصلح دسنعمل فى الغرد ب لمعنى النى  عمنو إد ه الثك ن 
المس واة فى الح وق السد سدا واالجنم عدا واالقنص ددا لجمدع الموامندن، ورق با ا ما على 

 .الحكوما بواسما نوابا 

                                                 

دار الناضيييا  – 2212المبعيييا ا ولييى  –ومييي  بعييده   52ت  –النظرديييا الجددييدة لدراسيييا الح ييوق : كن بنيي  (1)
 .العربدا

وميي   25ت  –السيي بق  –النظردييا الجددييدة لدراسييا الح ييوق : ، وكن بنيي 53ت  –السيي بق  –عبيي س الع يي د  (2)
 .بعده 

 .2211مبعا  – 61ت  –جوهر ال  نون  –سمدر نن غو . د (3)
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من النشردع ت ب غلبدا ومن مهاومو  دضً ،  ن من حق الشعد  ن دضع م  دش ا 
ا دانلف عن وهن ونكون إرادة الشعد ال مع د علدا ، وال نس ل  م م سلما  ارى،  صوات نوابو

غردق ال دم ا، فلم دكونوا مصملح، ونصوروه فى  نه نام وهم االنصور الندن وضعوا هنا ال
دنصورون لانا المصملح من معنى سوى حكم الشعد، وك نوا د صدون حكوما مب ا ا صا 

ددون فى ا حرار الندن ال دز ولدس الشعد كلو، وك نت كلما الشعد نعنى مب ا الموامندن 
(1) عشر مجمو  السك ن الع دة على

ل هنا الحق على الرغم من مثولم دكن لب دا الموامندن  ،
الح وق ننركز فى دد الموامندن ولم نكن نلك  ب داا ضردبا الدف   عن الومن،سرا قد مام ق

وعند ق، وعند الغرد الحددث داالغر عند حدث عن الهرق بدن الددم رامدا نحرار وحدهم، ودا 
إلى مهاوم الددم رامدا فى الح با الن ردادا ا ولى، دجد  ن الن ظر  نإ: المسلمدن فد ول

نصور ى للحردا منا  بالددم رامدا العربدا الس لدة الدوم  وثق نسب  و كثر قرب  ب لنصور ا سالم
االغردق ال دامى لا ، ف لمس واة  فى ا سالم ع ما، وهى كهدلا ب ن نعمى فرص  منك فلا فى 

 .ن ا رادةدر عوالنغب الحد ة
ومن ن حدا  ارى دوجد ا سالم على المسلمدن  ن داضعوا  فع لام لنوجدا ت ددنام 
فى الكن د والسنا وا جم  ، ومثل هنا ا لنزام دهرض على المجنمع حدودا فى مج ل حردنو 

مالقا  دمثل مهاوم ودنكر على إرادة الشعد صها السد دة الممل ا، مع  ن إالنشردعدا، 
ا فى الغرد المع صر، ومع نلك فإن ا م م ال دعدوا  ن دكون من  ح د الن س فى الددم رامد

ن ك ن اث لام حمال  .(2) بع ثون الح وق والواجب ت وا 
 :لقصور الديمقراطية األفضلالشورى هى التطور 
الددم رامديا نعنيى حكيم الشيعد، بمعنيى  ن الحكيم ال دنهيرد بيو فيرد واحيد،  ن من المعلوم 

واحييد، ولييدس بمعنييى مب شييرة الحكيم ميين الشييعد حنييى ولييو كيي ن  فييراده  و فصييدل ة،  و مب يا واحييد
 .قلدلى العدد

نا ك نت الددم رامدا نسنادف  ن دن ا لكل موامن الحق فى  ن دان ر الح كم إال  ن  وا 
ال دركز على حق جمدع ا فراد لحس د ا غلبدا فى  ومن  برز مث لد هنا النظ م السد سى  ن

نصف الندن دحق لام االننا د بعدد قلدل،  علىولكنو دكنهى بم  دزدد  ، لوالداج ند اله لز ب
ارون ، ودب ى اآلوهنا دهدد  ن الح كم ال دصل برض  جمو  الشعد، ولكنو دصل برض  بعضام

                                                 

 . ، وم  بعده 47ت –منا ج ا سالم فى الحكم  (1)
 .1957بدروت ت –المبعا العربدا ا ولى  –  بعده  ، وم47ت –منا ج ا سالم فى الحكم  (2)
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ننهدن ا هداف النى دجد علدو  ن  ع لق فى سبدل  شار الندن ال دصونون لص لحو دمثلون 
اة وح وق ا قلد ت وا ج ند، وم  دنعلق ب لنمبدق الصحدح لمبد  نك فؤ د دما ، ك لعدالا والمس و 

 لو، دصونون لص لح الح كم ال دعرفونو إال من االل الدع دا النى نروج كم   ن الندن ،الهرت
 و االاند ر  ، و الركون إلى م  درجون الوصول إلدو من مص لحام الا صا  و الهلودا على دددو

دن  و نزكدنام للمرشح، ومن ثم دكون الرض  فى مس لا الع د الع م بدن ار الاند ر اآل وف  ً 
الصحدحا وا رادة  وم على المعرفا غدر موجود  و غدر صحدح،  نو ال دالح كم والشعد 

(1)اردن لوبل بن ا على الدع دا  و نزكدو اآلالبصدرة بمن دشاد لو الن اد، 
وف   لالعنب رات  .

 م، فضاًل عن النزودر، ون هدل الصن ددق والنالعد فى قوالم اسم االشاصدا ولدس الص لح الع 
 .المالزما لالاند ر الددم رامى لك من المس وئنالن ابدن، وم  إلى 

ال فيييى كمييي   ن مجييي ل المم رسيييا الددم رامديييا محيييدود النمييي ق ب اندييي ر الحكييي م دون النيييد
ن اليير ى فييى نلييك الح لييا دنع ييد راا  و د ررونييو ميين النشييردع ت،  الحكييم علييى ميي  دبدونييو ميين اآل
راا الني ابدن، فكي ن الن ايد وهى ال ناضع فى نكودن هدل نا  آل للمؤسس ت الرق بدا  و ال ض لدا

كمن دملق سام ، ثم ال ددرى  دن سد ع هنا السام، وقد د ع فيى مكي ن دصي دف رضي ه  و دع نيد 
 .نلك الرض 

عليى مين ااني روهم، فيإن نليك الرق بييا  فيراد الني ابدن رق بييا الح يا  ننيدحوفيى الينظم النيى 
نكيييون محيييدودة بمسييي لل الحكيييم والسد سيييا وسيييلم ت الدوليييا، دون نميييرق إليييى المسييي لل النيييى نايييم 

بييدن  – ميي م ميي  درجييوه منايي   –المييوامن فييى حد نييو الع ددييا، وقييد دجييد نهسييو فييى بعييض الحيي الت 
حنى دحكم لو، وقد دكون  م   ن دلج  إلى ال ض ا منجماًل ب لصبر المودلاد ردن  حالهم  مر، إ

حير كمي  د يول المثيل هنا الحكم لص لحو  و لغدر ص لحو،  و ال دلج  إلى ال ض ا ودشرد من الب
 .وقد ال دح ق االاند ر غ دنو إنا ص دف غدر  هل لو وهو كثدرالع مى فى مصر، 

 لوالاالصا  ن الددم رامديا إنا ك نيت هيى الحيل العمليى ا مثيل والشيكل السد سيى الم بيو 
ميين دحكمييونام، إال  نايي  ميين الوجاييا الهكردييا والمم رسييا ونحددييد عالقيي نام ب فييى اانديي ر الحيي كمدن

 .من ورالا  لجمدع الموامندن لمدداندا ال نح ق المصلحا المرجوةا
 
 

                                                 

نرجمييا الادلييا المصييردا  – 31ت  –عبييد الييرزاق السييناورى . د –ف ييو الاالفييو ونمورهيي  : فييى هيينا المعنييى (1)
 .الع ما للكن د
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 :الديمقراطيةللممارسات  ويبالشورى تص
وقد ج ات الشورى كمبد  من مب دئ نظ م الحكم فى النشردع ا سالمى لنصودد 

ن ر المبد   بد ت، فاىالددم رامدا، وندارك م  دمكن  ن دنش  عن مم رسنا  من سل لمم رس تل
الددم رامى، وال نلغدو  و ننن قض معو كم  دنصور البعض، ولكنا  ن ره كمبد  د وم على 

 ا الن كدد على المص لح المرجوة منو والنى نجد لا  سندا قود  فى مج ل السد سا الشرعدا، وج
ا سالم م  و فى نظ م الشورى الم رر فى النشردع ا سالمى ولدس فى بد  ونصودب صل الم
بم ل ر ى من اآلراا  و منهد من المناهد النى نحدثت فى الددم رامدا وحق الشعد د ضى بإ

(1) ن لو سلما ال رجعا فدا  و  ،صها ا لوهدا على الح كم إضه افى ااند ر حك مو، إال 
. 

الع ود االجنم عدا  و من نظرداالعاد بدن الراعى والرعدا، بم  د رب لم اله ا ا عنوقد نك
ن ك نت الع ود عندهم مج زداعند ف ا ا السد سا من الغرب ضمندا، إال  نا  فى الشردع  ددن، وا 

ا سالمى نمثل ح د ا علمدا ن وم على البدعا، واالعنم د على نشردع ق لم وملزم للح كم ال دجوز 
 دكون الشعد ملزم  بم عنو إنا م  عص ه  نو ال م عا لمالوق فى معصدا لو الاروج علدو وال

(2)الا لق
. 

 :مفهوم الشورى لغة واصطالحا  

م  عند المسنش ر الابدر من العلم بم  اسناراج  بمعنى نرد :والشورى فى االطالق اللغوى
(3)دسنش ر فدو

 . 

نوى الابرة للنوصل إلى  قرد  اسنمال  الر ى منددور معن ه  حول  :وفى االصطالح الفقهى
ملد رة، وهى فى مج ل المص لح الع ما نمن المشو  المص لح المرجوةا مور للصواد ونح دق 

 من ، حدث ال دنصور  ن دسنش ر فى  مر(4)وبون عنام فى ال د م با ن و من دمن نوى الابرة 
 .ال دعرف شدل  عنو

                                                 

ضيمن  –الشورى والنظ م اليددم رامى العربيى  –سعدد سدف النصر . ، د59ت  -الس بق  –عب س الع  د  (1)
 .وم  بعده  182ت – 2ج –الس بق  – لدا العالقا بدن الشورى والددم رامدا بحوث اشك

 .66ت  –المرجع نهسو  –عب س الع  د  (2)
نظييي م  -محميييد دوسيييف موسيييى . دار الهكييير بديييروت، د – 85ت  –مانييي ر الصيييح ا  – بيييو بكييير اليييرازى  (3)

 .الس بق -الحكم فى االسالم 
ضيييمن بحيييوث الشيييورى فيييى الهكييير  –ضيييوابم الشيييورى فيييى ا سيييالم  – مدنيييا الجييي بر . د: فيييى هييينا المعنيييى (4)

 –محميييد ر فيييت عثمييي ن . منشيييورات المركيييز العييي لمى للدراسييي ت بلدبدييي ، د – 889ت  – 1جيييي –والمم رسيييا 
عبدالحمدييييد إسيييييم عدل . وميييي  بعييييده ، د 35ت – 2ج –المرجييييع نهسييييو  –الشييييورى والددم رامدييييا الغربدييييا 

 .وم  بعده  169ت  –المرجع نهسو  –  وعالقنا  ب لددم رامدا الشورى ح د نا  و همدنا –ا نص رى 
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ب لكن د والسنا  ر، وهو  ن الشورى ث بناج إلى ننكد ن ننكر بم  ال دحن  :ومن نافلة القول
وجود الشورى مبسوما فى كند  على واجم   علم ا ا ما، و ن هنه ا دلا ووجوه الداللا منا 

م الحكم فى ا سالم بم  ال دحن ج إلى مزدد بد ن، حدث ال دعنردن  شك  السد سا الشرعدا، ونظ
دحن ج إلى ننبدو إلدو فى نلك الدراسا  وجود الشورى فى النشردع ا سالمى، بدد  ن النى حول

من الب حثدن فى مس لل  –وف ً  لم  قر ن ه فدا   –فى النن ول بم  لم نكن محل نركدز ر  مور 
 :وهنه المس لل هى الشورى،

نا ك ن اله ا ا قد اانلهوا حول مدى  :أوالا   ا لزام ن الشورى نمثل غ دا فى ملد ال د م با ، وا 
لو العدول عن حدث ال دجوز بم قد نهد إلى  نا  ملزمو للح كم فى الشورى، و ن بعضا

، فإنن  نمدل إلى هنا الر ى  نو هو النى نهد إلى  نا  غدر ملزماار نن لجا ، والبعض اآل
فى نانا  وبصرف النظر عن العمل بنن لجا ، دنهق مع م  نردد  ن ن رره وهو  ن الشورى غ دا 

كل من دسنش ر ب همدا   نا  نشعر ا م صودة للش ر  من جاا و عدم العمل با ،  ن نلك الغ د
الع م وهو  مر مملود للمش ركا ا دج بدا فى نلك ر دو، بل و همدا دوره فى العمل الومنى 

عن المش ركا فدا ، فاى نؤكد معنى االلنم ا للومن  دنال ض د  النى اشنارت بعزوف الكثدر 
 .ام ونصرفام عن المش ركا فى العمل الع مدن اه من وم ة السلبدا النى نعنر ونحرر  ب

   لبن فى ال ضدا، وغلف المسنش رو و ن االلنزام فدا  غدر منصور فى ح لا م  إنا اان 
نالقحا  م  دحدث هنا،  ن الاالف فى الر ى سنا كوندا، وظ هرة صحدا لننو  اآلراا بم  دندح 

لشورى ملزم للح كم، لك ن فى ا ور عنن العمل بم  نسهإمنا ، فلو قلن   والوصول إلى ا فضل
جب رلزام لو ب لمانلهدن، نلك إ كون م  دلزم بر ى فردق دلو على  العمل ب لمنن قضدن،  نو ك وا 
لزام العمل ب لشورى، وهنا غدر س لغ، وغدر مهدد درون إ ار عند منبر ى الهردق اآلملزم  

 . والمهروض  ن الشورى م  شرعت إال لنح دق ف لدة من ورالا
 ن دكون نا علم وابرة فدم  دسنش ر  :ن نظ م الشورى دهنرض فى المسنش ر شروم  منا  : ثانياا 

فى مج ل  – دضً   -ا شد ا والمواقف، نكون و  الددن، فدو، والابرة كم  نكون فى مج ل
ا شا ت، ونلك بمعرفا من منام دنمنع ب  هلدا الشاصدا النى دكون با  ص لح  للوالدا 

 " :و نولى الحكم، وقد دل على هنا ا صل فى الشورى قول اهلل نع لى فى ال رون الكردمالع ما  
 .(1)"ف  ْس  ل وا   ْهل  النِّْكر  إ ن ك ْنن م ال  ن ْعل م ون  

                                                 

 .9ودا رقم  -سورة ا نبد ا  (1)
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، و ن لمونو، ونلك هو الم صود من الشورىر دام فدم  دع هل النكر دعنى ملد  وسؤال
والنكر ال  ،لوج مدالو عبث  ال م لل من ورالو ن و سؤال من ال دعلم ال دؤدى إلى ف لدة، فك

 .د نصر على علوم الددن وحده ، بل دشمل معا  علوم الدند 
نا   ك ن سؤال  هل النكر دشمل الابراا و صح د الدرادا فى صالحدا ا شا ت لنولى وا 

ا فى الما م الع ما، دكون اانص ت هنا الج ند من النظ م اله اى ا دمً  ل صور الددم رامد
 كثدر من الن ابدن بمن دان رونام، ودصلح الالل فى عملدا االننا د نانا  ح ل عدم درادا

واننا د الكه اات ال  درة على انج ز  ودعهدن  من ناما النزودر وم  دشباا  من الجرالم االننا بدا
 .المص لح للمجنمع فى إم ر هدى الددن ومب دلو

النحددد  وهم د صدون بنلك ،شروم الشورى دحددوان حرت كثدر من الك نبدن على  : ثالثاا 
شرم ا سالم من ضمن  دهددانونكروا م   ،الشروم النى دجد  ن ننوافر فدمن دسنش ر ضبم

 .(2)بل ربما  بعض الب حثدن ب لع ددة ا سالمدا. (1) ولد ت نلك الشروم
فيييى اليييددن،  ونحييين نيييرى  ن شيييرم ا سيييالم ال دجيييد إال فيييى ا ميييور المنعل يييا ب الجناييي د 

ونييرجدح ميي  دحنيي ج إلييى نييرجدح ميين وراا  هييل العلييم واله ايي ا الييندن دبييدوا ميين اايينالف  قييوالام فييى 
المس لا الواحدة،  ن ثما م  قد دوهم بوجود االف ظ هرى فيى بعيض ا دليا الشيرعدا، وهيو غدير 

وهينا لين إلى من دزدل الليبس فديو،  -حنى اآلن  -موجود ب لهعل، لكن ن ردر عدم وجوده دحن ج 
ييي ن   :دنييي نى إال مييين العلمييي ا الهييي همدن ليييددن اهلل وا سيييالم شيييرم فيييدام، ل يييول اهلل نعييي لى ييي  ك  م  و 

ل   يْنا ْم م  ل ه يَا ل د ن ه   ا يوا ف يْ اليدِّدن  و  ين ك يلِّ ف ْرق يا  مِّ وا ك  ف يًا ف ل يْوال  ن ه ير  م  ن ون  ل د نه ير  وا ق يْوم ا ْم إ ن ا اْلم ْؤم  ر  د نين 
ع ييو  ون  ر ج  دهدييد البعضييدا ميين المييؤمندن الييندن وجييو اهلل إلييدام ( ميينام)إن فيي. (3) ا إ ل ييْدا ْم ل ع ل ا ييْم د ْحيين ر 
نلك على  ن م  دانت ب له و وملد الر ى فدو، منوقيف عليى  هليو وماينت بايم،  فدل، ام بو

 .(4)فك ن شرم ا سالم ضروردً  فدام
نا د فى  مور الددن،  و النرجدح بدن ال ن نصر على م  دنعلق ب الج المشورة بدد  ن 

دظار قوة الر ى،  و ا دلا النى قد دبدو من ظ هره  م  دوهم النع رض النى دحن ج إلى نرجدح 
م  دص ر إلدو من ا حك م اله ادا النى دانلف فدا  اله ا ا وا لما، لكنو دشمل  مور  نرجدح

                                                 

 .175ت  –الس بق  –عبد الحمدد ا نص رى . د (1)
 .222ت –المرجع نهسو  –داود الب ز . د (2)
 .122ودا رقم  -سورة النوبا  (3)
، عمييير بييين عليييى الدمشييي ى 77ت  – 11ج  –نهسيييدر المنييي ر  –رشيييدد رضييي   –الشيييدخ : فيييى هييينا المعنيييى (4)

 .دار المكند العلمى –وم  بعده   283 – 12ج  –اللب د فى علوم الكن د  -الحنبلى 
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 نا  وهنه ا مور فى العم رة نحن ج إلى الحد ة المانلها وم  دنعلق ب لعمران من البلدان وسك
والنعلدم والمد وم  إلى نلك  والبدمرةمشورة العلم ا المناصصدن فى  مور الاندسا والزراعا 

من العلوم المنعل ا بآد ت اهلل الكوندا فى النهوس وا رضدن، والعلم بآد ت اهلل الكوندا لدس قصرا 
نم  على المسلمدن وحدهم،  اهلل النى دهنح اهلل با  على من دش ا من  هو فدض من حكماوا 

عب ده، ودنعم با  على من دنهضل علدام من ال و، وقد دكون  هل نلك الحكما لدسوا من 
 .المسلمدن، بل من  هل الكن د  و من غدرهم

ييا  ف   ييْد   ون يي : دييدل علييى نلييك قييول اهلل نعيي لى ْكم  يين د ييْؤت  اْلح  م  يي ا  و  يين د ش  ييا  م  ْكم  ْ  د ييْؤن ْ اْلح 
يي  د يين ك ر  إ ال    ول ييو ا ْلب يي د   م  ْدييًرا ك ث دييًرا و  ف ييد دل هيينا ال ييول علييى  ن الحكمييا عميي ا ميين اهلل  ، (1)ا 

 ،العصيد نلمن دش ا من عب ده، وهنا العم ا قد دص دف من لدس مسيلم ، بيل قيد دصي دف  هيل 
منايي ، وميين قعييد  حظييوفميين  ايين بنلييك ا سييب د نيي ل  فييإن مييدار الميينح فدييو علييى النعلييق ب  سييب د

 نييو  –صييلى اهلل علدييو وسييلم  –، وقييد  ثيير علييى النبييى حظايي عيين النم سييا  فإنييو سييوف دحييرم ميين 
 رد ييم مثييل عبييد اهلل بيين  نيي س ميين المشييركدن فييى  مييور ننعلييق ب لسيينن الكوندييا والم ددييااسيينع ن ب 

 مور الدف    فى المشركدنالنى اسنع ن بو فى الداللا على المردق عند الاجرة، ومثل  ن س من 
  .و مث لا 

إن حييظ غدييير المسيييلمدن فيييى بعيييض وجيييوه العليييم بآدييي ت اهلل الكونديييا قيييد دكيييون  كثييير و دق 
و شمل و صح مم  عند المسلمدن، وال دسوغ ال ول ب ن انبي   المسيلمدن واجيد ميع قصيور علمايم 

صييحدح فييى بعييض  مييور الييدند ،  ن نلييك سييدكون جلبيي  للمه سييد، ودفعيي  للمصيي لح، و ن العلييم ال
 .شرم للوصول إلى نن لج عملدا صحدحا

ن ميين دمغديير المسييلمدن دون اسينه دة المسييل ومين المؤكييد  ن حجيد الكهيي اات العلمدييا مين 
علماييم وابييرنام، سييوف دمثييل اسيي رة كبييرى للييددن والييدند ،  ن بنيي ا المسيي جد ونعمدرهيي ، وننمدييا 

س بيدفع ا ميراض عناي ، كيل نليك فيى الصين عا والزراعيا و مث لاي ، وحم ديا النهيو موارد االقنص د 
ومين  ،وغدره دعنبر من المصي لح الددنديا والدندوديا النيى دوجيد الشي ر  حم دناي  والمح فظيا علداي 

غديير والع ييد بييإمالق، ودون هيينا النهصييدل اليينى   شييرن ،  الحييلثييم دكييون اشيينرام ا سييالم فييى  هييل 
 ودندوديامصي لح ددنديا  حجيددمالقيو شيرمً  اج الصيحدح لالجناي د، وسيدكون بإعلى المينمسن دم 

  .د ثم المسلمون بإهداره 

                                                 

 .269ودا رقم  -سورة النوبا  (1)
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ولانا حرت الم وردى على نكر الشروم فدام بم  دكهل وجود هنا المعنى، ف قنصير عليى وجيود 
 .(1)، وهى العدالا والعلم الر ى والحكمالوجوهالنى ننسع لانا  بعض الصه ت

ر النشردع فى ال رون الكردم قد د  ل إن الشورى ن ف عند حدود النت المكون لمص د: رابعاا 
والسنا النبودا الشردها، وهنا ال ول صحدح، ولكن وقوف الشورى عند النت ال دنج وز حدود 

لدس ح   وند  لهرد  و جم عا  –كم  سبق  ن قررن   -البن ا اللهظى لو،  ن المح فظا علدو 
إلى دوم الددن،  ولكنو حق للجد ل النى نزل وحى السم ا من  جل هدادنا  على نع قبا 

والنم ول على بن ا النت بغدا إلغ لو  و نغددره فدو اعنداا على ح وق ا جد ل الح لدا 
وال  دما، وهنا االعنداا دمثل فس دا  كثر من المهسدة المرجوة من إلغ ا النت  و نبددلو فال 

 .دسوغ النمسك ب مر دعد إعندااً 
فى إم ر الشورى، ال دحول دون النع مل كم   ن الوقوف عند حدود البن ا اللهظى للنت 

مع النت ب لنهسدر والبد ن النى دجعل نمبد و على مسنجدات الواقع ومسنحدث ت النوازل  مرا 
س لغ  دكشف عن مرونا ا حك م الشرعدا، وصالحدنا  لحكم النصرف ت فى كل عصر ومك ن، 

 مل مع النت النشردعى وهنه المرونا نعد إحدى اص لت النشردع ا سالمى، إن حردا النع
لى دوم ال د ما  مكهولا، ولكنا  كش ن ك فا الحرد ت الم ررة لإلنس ن منن  ن الق اهلل الدند  وا 

 .حردا م ددة بم  دوجاا  للادر، ودمنع انحرافا  لإلضرار بحرد ت اآلاردن وح وقام
، كش ن ولانا فإنو لدس مم  دعدد نلك الحردا  ن نكون محكوما بضوابم العلم والابرة

 ى عمل نرد علدو الشورى، فال دسنش ر فى المد  و الاندسا،  و البدمرة  و الزراعا  و غدره  
ال لهسد الغرض من الشورى  . إال من دعلما   و الابدر با ، وا 

والعلم به و النشردع فى مج ل النشردع ت السم ودا، والنشردع ت الوضعدا وارد على سنن 
انا دجد  ن دنضبم ا مر ب لع لم فى مج ل الظواهر اللغودا وا بندا نلك البدهدا المسلم با ، ول

اللهظدا للنصوت والكلم ت، و ن دكون مع نلك ابدرا ب نسج م نلك الظواهر وا بندا اللهظدا مع 
السد ق اللهظى لا  فى مكون ت العب رة النى نحنودا ، و ن دكون نلك كلو منه ً  مع م  صد 

رمى إلدا  م  صده ، وهى حم دا حرم ت الحد ة ونح دق العدل والمس واة الشردعا والغ دا النى ن
 .واحنرام الح وق الم ررة هلل، ولعب د اهلل

ومن ثم دمسح انس   نم ق النهسدر م  قد دبدو من ظن الن وقع فى  ْسر العب رة، ودصبح 
 .هنا الظن غدر صحدح

                                                 

 –محميييد دوسيييف موسيييى  –ومييي  بعيييده   – 132ت – 5ج –، نهسيييدر المنييي ر 4ت –ا حكييي م السيييلم ندا  (1)
 .127ت –الس بق 
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 المبحث الثانى 
 رسة السياسيةفى إطار الممامستجدات التناول الفقهى 

ال صور فى المم رسا الددم رامدا حدث دنم النعبدر  بجبرنضملع ولدو  هل الحل والع د  
عن الر ى بواسما ابراا لددام من العلم وال درة على ااند ر ا صلح، ودنوافر لددام ا هلدا 

لدو  ع ععلى وزن ا مور بمدزانا  الصحدح، وهنا الهردق المسلح ب لعلم والابرة، دنعدن  ن د
 . مام فى االاند ر الصحدحااند ر عموم الن س لد وموا م 

وهنا االاند ر واقع على سبدل االفنراض الموافق للنوجو العملى الصحدح، وهو نح دق  
فى النا دا لص لح هؤالا العوام، ومن الم رر  نؤدىااند رهم، وهنه المصلحا  مصلحا العوام فى

  و معلوًم   لح الم صود بو، فإن رض ه بو دكون مهنرض ف ا   ن النصرف إنا ك ن دنناى لص
 فرضلدام عندم  ااندروا على سبدل ضمنً ، كم   ن  هل الابرة قد سبق وقو  االاند ر ع

 اة على صالحدنام فى ال د م بم  من قبل المجنمع النى نوسم فدام ال درة والكه( الكه دا)
 م النى ااندروا عن  وللك الندن اان رهم للما اصصوا فدو، ومن ثم دكون قد مام ب لعمل ند بان

  درونو محل ن ددر واحنرام، بل على ااند ر صحدح، ودجعل م مبند ً الكه دا  لا  بن ا على فرض
لزام من الجمدع سواا  ك ن نلك االاند ر فى مج ل الابرة الكوندا  و النج رد الشاصدا،  و وا  

 .صالحدا الرج ل
 :دأهل الحل والعق آلية أهمية

ددم رامد  دجرى وفق م   ان االاند ر بواسما  هل الحل والع د، لدس ااند ر إ :وقد د  ل 
المم رسا الددم رامدا عن مردق الصن ددق وم  إلدا  من وس لل النعبدر المع صرة  ولدانمورت 

 اروم  إلدا ، ودنبنى على نلك قول و النى نسنادم فدا  المدكنا االلكنروندا واللوح ت المضدلا
: الم لن ددد  فك ر منهبدا، وح صلورا من ا سواالننش ر بعددا عن الموضوعدا وث دراد لو الندو  

م ب سلود بعدد عنا ، ودرسخ لم دجر على سنن الددم رامدا، بل ن ن ااند ر الاله ا الراشددن 
 .لمهاوم االسنبداد واالاند ر من فلا دون غدره  من ع ما الشعد

 ن الحكم الددم رامى جوهر : ان ره وهود على نلك بم   مدل إلدو و الع   وقد رد ا سن ن 
وعرض، والجوهر هو حردا المحكومدن فى ااند ر حك مام، و م  العرض فاو الوس لل الموصلا 

ما لإلننا د، وصن ددق االقنرا ، لانا الجوهر وهى نصوت الدس ندر، ومواد ال واندن المنظ
 .الحكم، ولدست غ د ت م صودة لنانا انه وس لل إلى الجوهر وهو حردا ف

نظرة سمحدا ا مر إلى  نظروااالسنبداد فى ااند ر الاله ا الراشددن  اوالندن  ث روا شبا
ن دم ال شور على اللب د، والوس لل على النن لج، إن المام هو نندجا المب دعا، ولدس إجراا 
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درهم ممن ال دانمون ب لنه د إلى المب دعا ب لصن ددق و وراق االقنرا  وا صا من ا مددن وغ
(1)الصن ددق  و الندن دعبرون عن ر دام فى ا شا ت شه ها ولدس كن با

. 

كثرة العدد هى من م الصواد فى الشورى، كم   نا  لدست كنلك فى المم رسا ولدست 
م   د ن   :ومن نلك قول اهلل نع لى ،بم ل هنا الوهمإددم رامدا،  ن ا سالم صردح فى ال ب ع  و 

قِّ ش ْدًل  (2)   ْكث ر ه ْم إ ال  ظ نًّ  إ ن  الظ ن  ال  د ْغن ْ م ن  اْلح 
ن َا ب ْل  :وقولو نع لى،    ْم د   ول ون  ب و  ج 

قِّ ك  ر ه ون   قِّ و   ْكث ر ه ْم ل ْلح   (3) ج  ا ه ْم ب  ْلح 
ْع   ْكث ر  م ن ف ْ ا  ْرض   :وقولو نع لى،  و ا  ن ن م 

 (4) لُّوك  ع ن س ب دل  اهلل  د ض  
ف ر اد ى   :وقولو نع لى ، ْثن ى و  د ة    ن ن   وم وا هلل  م  ظ ك ْم ب و اح  ق ْل إ ن م     ع 

و  ن ا  ث م  ن ن ه ك ر  ب ك م مِّن ج   (5) ا م   ب ص  ح 
ب مال،  نردكغث ا السدل ال  غث اكم   ن الكثرة قد نكون ، 

الم معدن  عن نداعى –صلى اهلل علدو وسلم  – ابر النبى نحو م  على ونلك  ،وال ننصر ح  
 و عن قلا نحن د  رسول اهلل؟، : على قصعنا ، ق لوا حرم ت المسلمدن كم  ننداعى ا كلافى 
(6)كغث ا السدل ولكنكم غث اننم حدنلن كثدر،  بل : ق ل

. 

مام و ق لل بعد  ن والح  لق الكبرى م  ظارت واسن رت واننشرت إال بواسما  فراد قال
 ا، والجراد وم زلن  نرى الكثرة نوصف ب لغوغ م  لددو من ال وة ووس لل ال ار،بالمجمو  

(7)المارد، و نام م  اجنمعوا إال ضروا، وم  نهرقوا إال نهعوا
. 

ردد لنهسا  المب  ت النى نن المعنبر فى الشورى لدس كثرة الجاالا وال مب ا من إ
ح ده  كم  ننع ون الوظ لف المؤثرة فى ووو نع ون ا ما بجمدع مب  نا  النمدز، ولكن المعنبر ه

 .البندا الحدا
 :اختيار الخلفاء الراشدين

الواضحا، حدث وقع ااند ر كل منام وقد نم ااند ر الاله ا الراشددن، وفق نلك المب دئ 
ا ما  على مص لح دشك فى فمننو و م ننو وحرصو بن ا على نرشدح صردح  و ضمنى ممن ال

النى قض ه  فى الحكم بدن الن س عمال ومش هدة ولم دكن النرشدح ن بع  من من االل النجربا 

                                                 

 .79 –ى ا سالم الددم رامدا ف (1)
 .86ودا رقم  -سورة دونس  (2)
 .72ودا رقم  -سورة المؤمنون  (3)
 .112ودا رقم  -سورة ا نع م  (4)
 .46ودا رقم  –سورة سب   (5)
 .مبعا الا نجى - 136ت  – 1ج –وحلدا ا ولد ا  بى نعدم  – 4297رقم  –رواه  بو داود فى سننو  (6)
 .32ت  –و المرجع نهس –عب س الع  د  (7)
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النى بلغ  الصح بىدافع نانى  و م رد ا ت، حدث ال دنصور نلك ممن لن دسنهدد منو وهو 
للن س ق د قوسدن  للددن و نج ز وادمادند ه، و صبح بعد كل م  ح  و من إا دبدا من  غ دنو

 .اهلل دنى من ل  ا   و
من هؤالا  وك ن النرشدح د ع بدن  ددى ا من ا واله همدن من  هل الن وى والنمحدت

ن دعندو ر ى فدنع ملون معو نع مل الب حث عن الحق، النى دبحث عن رض  بو، قبل   الصح با
، ولم دكن هنا النرشدح محل نسلدم س ل  عبد من عب ده مام  ق اقبا بق، بل اضع لمر   و جل 

 .شعبدا ق ل فدا  كل ص حد ر ى ر دو النى دراه فى  بى بكر وعمر وعثم ن رضى اهلل عنام
وك نت هنه ا سم ا الالمعا فى سم ا ا سالم وادما المسلمدن محل ن ددم من قبل 

م، ل ام ولم دكونوا دنحسبون للوم اللجبلوا على حردا المبع وعدم الاضو  إال لا صح با  عالم 
قوة إدم نام بو ورسواام فى ادما ددنو،  إلى –د اهلل بع –ش كم  ك نوا دسنندون  و بمش ب م

 .راكزهم ال بلدا ومك ننام العربدا النى نعصمام من المداهنا والمج ملام ثم إلى
وقد نكر كن د السدرة  ن عمر بن الام د، وهو من هو فى االفنو ومك ننو فى ادما 

 -وا إلى  بى بكر  س من قبل بعض الصح با، حدث  سر  م قدقد نعرض لن د ،الددن والمسلمدن
نا ك ن ش نو  ،وشدة النع ملالمبع  قد دالحظ فدو جه اب نو  - وك ن دنوسم فدو ادرا كثدرا وا 

نو ، إ؟ ل إنا م   صبح الدهو للمسلمدنالحنا سدصل بو كنلك وهو من  فراد المسلمدن، فم  
م نا ن ول لربك : بون  ب  بكر ب لاوف من اهلل ق للدنوك نوا دره   ،قسوة، و كثر  شد جه اسدكون 

(1)اانرت لعب دك ادر الن س : حدن نل  ه، فدس لك عن نولدنو؟، فك ن دجدبام،  قول لربى
. 

وظل  مر عمر بن الام د محل دراسا ونحلدل ومن قشا حنى وقع ااند ر  هل الحل 
 سب د  ارى، وهم  و قبلدا،  بنعلولل و، ونبعام جمدع المسلمدن لمب دعنو، إال من نععلدوالع د 

نم مو وف   لمب دئ الشورى النى ال نص دم  حسن النظم ا ال نؤثر على صالحدا االاند ر وا  قل
  .الددم رامدا

ومن االل نظ م الشورى دن ا للفراد  ن دان روا حك مام، و ن ننم ول رق بنام الالح ا 
ن ا لهت عدل اهلل  و انموت قروه  ب لرض ، وا  الحك م، فإن واف ت عدل اهلل  لنصرف ت هؤالا 

الح كم، وقد  بدعا فسخعلى ظلم، ك ن لام  ن د  معوه  ودمكن  ن نصل الم  معا إلى حد 
وضع اله ا ا لحدود حق الح كم فى الم عا شروم  منا   ن دكون مسن دم  فى ع ددنو وسدرنو، 

 .هم، و ن دسوس دند هم ب لمس واةو ن دحكم ب لعدل، و ن دحهظ على الن س ددنام ودحمى ثغور 

                                                 

 .وم  بعده  122ت  –نظ م الحكم فى ا سالم  –محمد دوسف موسى . د (1)
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 :آليات السيطرة على السلطة

 سنادام ونلك ب الواضحار غدر نلك المردق وقد دكون لالسندالا على السلما مردق و
 ن م  ال  ونكودنو ث  فا البعض وفكره من مالحظال محل الرض ، ودبدو ال وة المسلحا النى نح

فإنا غلد الح كم واسنولى على  ،ول إلدو ب الجب ردمكن  ن دنوصل إلدو ب الاند ر، دمكن الوص
فى  كبرى ننمثل :حداهماإ: هن  د ع النوازن بدن مهسدندن ،الحكم ب وة السالا وسموة االنب  

زه ق ا رواا واسنحالل ا عراض وسلد ا موال، الن  نل والصرا  على السلما بم  دؤدى إلى إ
من اغنصد   ن دنحمل الن سالكبرى، وهى  صغرى إنا م  قورنت بنلك المه سد: والثانية

وهن  دكون الصبر علدو  قل مهسدة من الاروج علدو، لكن نلك الصبر ال دحول ا السلما قارً 
ثن لو عم   قدم علدو، وقد دكون الصبر على الح كم م ل الوس لل المشروعا لم  ومنو وا  دون اسنع

بدى ما رة فى ا صالا، وبراعا ، إنا  ا ما م بواًل  و محنمالً  النى اغنصد السلما دون رض 
 .فى قد دة الن س مع حهظ الددن وسد سا الدند 

 :غير المسلمين فى الدولة اإلسالمية

وغدر المسلمدن فى الدولا ا سالمدا موامنون دنمنعون ب لمس واة مع غدرهم من  بن ا 
نى، فإن الحس د على ا ادر دالدد ن ت ا ارى  ن العبرة ب  ننم ا الومنى ولدس لإلننم ا الد

 ن الددن هلل وهو سدهصل بدن عب ده دوم ال د ما، ومن الم رر  -سبح نو  -إلى اهلل  مرجعو
عم اًل للمبد  والواجب ت، ونلك إلغدر المسلمدن م  للمسلمدن فى الح وق والومن للجمدع و ن 

دمثل ق عدة ح كما لجمدع  لام م  للمسلمدن وعلدام م  علدام، وهنا المبد : ا سالمى المعلوم
 .دنام هالح وق والواجب ت، فال دجوز لحق  ن دنج وزه، وال لواجد  ن 

ومم  دنعدن الننكدر بو فى هنا المومن،  ن من واجب ت غدر المسلمدن فى المجنمع 
ا سالمى،  ن ال دكنموا م  لددام من العلم بآد ت اهلل الكوندا النى ربم  دكونون  كثر اح ما 

ن ك نت نمثل واجبً  دلنزم غدر المسلمدن والمش ركا بنلك المعلوم ت وا  . رهمفدا  من غد ونهوق 
ب دالو للدولا ا سالمدا النى دنمنع غدر المسلمدن فدا  ب لموامنا النى نسوى بدنام وبدن 
المسلمدن فى الح وق والواجب ت، إال  نا  فى نات الوقت نمثل واجبً  نب دلدً  د  بلو ح ام فى  ن 
دمكنوا من المش ركا بنلك الابرة فى ا جازة النى نحن ج إلدا  ونلك بضمام إلى مجلس 

والع د،  و غدر نلك من ا جازة الننهدندا  و النشردعدا النى ن وم على  الحلالشورى،  و  هل 
ا مر، وعجزوا عن ال د م بواجبام بسبد اعنس ف فإنا حدل بدنام وبدن نلك العلم والابرة 

علمام وورالام ك ا سب د ونمكدنام من المش ركا بضدهم، فإن نلك د نضى إزالا نل المم رسا
 .وابرنام، فدم  دهددون فدو
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 الفصل الثانى
 نطاق الممارسة العمليةللشورى والديمقراطية

 
 المبحث األول 

 والديمقراطيةلممارسة الشورى النطاق المكانى 

 فراد ا سرة الدولدا النى ن نلف من الدول الدولا ا سالمدا كغدره  من الدول نمثل  حد 
والمنظم ت الدولدا الع ملا فى مج ل الادما ا نس ندا الدولدا، والعالقا بدن الدول ك فا نحكما  
العاود واالنه ق ت، فإنا ع دت الدولا ا سالمدا ع دا  و  برمت عادًا مع دولا  ارى وجد 

دن  وم ن وا   ْوف وا ب  ْلع   ود   : عم اًل ل ول اهلل نع لىمو إعلدا  احنرا (1)  د     دُّا   ال ن 
: وقولو نع لى ،

 ْل ْدك م ع ْلن م  اهلل  ع  ق ْد ج  ه   و  وا ا  ْدم  ن  ب ْعد  ن ْوك دد   ك ه داًل إ ن  اهلل  و   ْوف وا ب ع ْاد  اهلل  إ ن ا ع  ه دنُّْم و ال  ن ن  ض 
 (2) د ْعل م  م   ن ْهع ل ون  

. 

نع لج  اسنثن لداى بنصوت حظم   ن العالق ت الدولدا نن ثر بح لا الحرد، ونوك
مشكالت نلك الح لا، فإن عالقا السلم نب ى هى ا صل الع م النى دحكم العالقا بدن الدولا 

منن  ن س مت الاالفا ا سالمدا وانناى  مره  إلى و ، ا سالمدا وغدره  من الدول ا ارى
علدو حدود الدول النى اقنمعت منا ، بعد نمورات ن ردادا وجغرافدا لم الن سدم النى اسن رت 

د و واقع ا ما ا سالمدا على نغددره ، ونلك الفن  د السبد النى نعبد اهلل بو عب ده، والنى ال 
لْ : دنم النكلدف إال بو، وهو االسنم عا النى  رشد إلدا  فى كن بو الكردم حدن ق ل مِّ ب ن   و ال  ن ح  ن   ر 

م   ال  م  ق ا  ل ن   ب و  
 (3)

ومم  هو معلوم شرع   ن الوصول إلى الادف إنا افن د ال درة علدو فإن . 
ل لا حدلنا   –نلك الوصول دكون منعنرا، ومن د ر  الن ردخ دجد  ن ا ما ا سالمدا قد  رغمت 

غربدا المنك نها مع على نلك الواقع المنجزئ المردر إرغ م  بعد  ن نك لبت علدا  ا مم ال -
الصادوندا الع لمدا وقسموا  راضى دولا الاالفا ا سالمدا، كم  ن سم نركا الرجل المردض وف   

ن النركا ال نوز  فى ا( نركا الرجل المردض: )لم   علنوه، ومن ساردا ا مر فى نلك النصور
، ولكن النى جرى وال نوز  إال على وارث ب لهرض  و ب لنعصدد ،ح ل المرض، بل بعد الموت

لدولا الاالفا  ن  رضا  قد وزعت على المنك لبدن علدا  من نوى ال وة وال درة والسموة والج ه 
قبل  ن دموت المورث، وعلى من ال دمنون لو بصلا، بل جثم فى ال لد من مس حا نلك النركا 

                                                 

 .1ودا رقم  –سورة الم لدة  (1)
 .91ودا رقم  –سورة النحل  (2)
 .236ودا رقم : سورة الب رة( 3)
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غلى قمعا من المنرامدا ا مراف عدو مدلل من  عداا ا ما ا سالمدا  ق م لو دولا على  
ا، ودمثل ن ما انمالق لل وى النى زرعنو حنى نحكم قبضنا  على م  ب ى فضى نلك الاالا ر 

لى  ن نعدد ن سدما  إلى  جزاا  قل  و  من وجود نلك البالد النى انشمرت عن دولا الاالقا، وا 
س لل دودالت  صغر، ونلك على نحو م  ددبر لو اآلن بإسنادام ك فا ا س لدد الرادصا والو 

الاسدسا، والمؤامرات الدندلا، ومنا  شراا النمم ب لم ل ونحودل الاونا إلى  بم ل ون لدد  بن ا 
 .(1)الشعد الواحد على بعضام لدن  نلوا فى حمق، ولدسعد ا عداا ودشمنون
عرضيي ، بييل جيي ا نندجييا ودبييدو  ن نلييك النايي ون،  و الننيي زل عيين دولييا الاالفييا لييم دحييدث 

لين د يوى  حيد عليى مح سيبا مين و  من الدول المع دديا لإلسيالم،د ن ت عظمى ، وامؤامرات من نا
 نورم فدا  سوى رد الع لمدن سبح نو 

 :أهمية فكرة الخالفة

وقييد ك نييت فكييرة الاالفييا واقعيي  دعكييس صييورة ا مييا ا سييالمدا فييى م ضييدا  الزاهيير  وميي  
ال ييدرة، وانهييراد الرادييا، ك نييت ننمنييع بييو ميين بسييما ا رض ووحييدة الصييف، ووفييرة الاديير، واميينالك 

النى دجمع المسيلمدن نحيت رادنيو، ونحنيرم فيدام كلمنيو،    د ا مر لشات واحد، هو الالدهاوانع
فإنا م  دع  داعى الدف   عن  رض الدولا هيد الجمديع عليى قليد رجيل واحيد ال نانليف كلمينام 

البشيييردا والروحديييا علديييو، وال نهنيييرق صيييهوفام حوليييو، وبم يييدوره فيييى ضيييوا نليييك ال يييدرات الم دديييا و 
الا للا،  ن دصل بدولا الاالفا إلى المجد والسؤدد، وبي  فراد إليى غ ديا العيزة والمجيد، فيإن الهيرد 
إنا ك ن دعيدش فيى دوليا عزديزة المك نيا اقنصي دد  وسد سيد  ن ليو مين مك نيا دولنيو وعزناي  ورا لاي  

 .حلال در ا وفى فد  بل ب الحنرام كلم  غدا  ْوراا  و حل   و ارن
فييإنا ميي  انايي رت دولييا الاالفييا ضيي عت كييل نلييك المييوارد المندف ييا بيي ل وة والعييزة فييى الييبالد 
وا فييراد، وربميي  نصيي رعت الييدول النييى نن سييم عيين دولييا الاالفييا فدميي  بدناميي  بسييبد وقوعايي  نحييت 
سيييموة وصييي د ت مانلهيييا المصييي لح مييين اليييدول الكبيييرى النيييى سيييلمت علداييي  نهونهييي ، فن يييوم بدناييي  

والحييرود النييى ن كييل قونايي  ونسيينالك م قنايي ، ونجعلايي  فييى ح جييا مسيينمرة إلييى ملييد  النزاعيي ت
النصييرة ميين نلييك ال ييوى النييى ن ييع نحييت نهونهيي ، وهنيي  دبييد  شييعور النيي س بحيي جنام إلييى الاالفييا 

اه وا بعد نج ا النهنوا إلى للعزة، ومن ش ن الن س  نام إنا   ب عنب ر  نا  ك نت وع ا لل وة وزم ن 
نشييغلوا عيين عييز الح ضيير وصيين عنو بحييالوة الم ضييى وجميي ل نكييراه، وراحييوا دنرحمييون الالييف وا

 . علدو، وعلى م  ك ن  فدو ومن ك نوا فدو
                                                 

السييناورى، نرجمييا ن ددييا عبييد الييرزاق ( 1)ح شييدا  – 48ت  –ف ييو الاالفييا ونمودرهيي   –عبييد الييرزاق السييناورى . د( 1)
 .م1939مبع الادلا المصردا الع ما للكن د  –نوفدق الش وى . د. ومراجعا
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بدد  ن االنشغ ل ب لم ضى ليدس كليو ملاي ة عين صين عا الح ضير، فيإن هينا الم ضيى قيد 
م ضييى دمثييل قييوة منراكمييا دمكيين  ن نييدفع ا جديي ل الح ضييرة إلييى نرسييم امييى ميين صيينعوا نلييك ال

المجدييد، كمييي   نيييو دعييد نجربيييا ن رداديييا ن جحييا، والنجييي رد الن رداديييا محكومييا بنصيييرف ت إنسييي ندا 
ومواقييف سييلوكدا ال دنغديير عم ؤهيي  فييى  ى جدييل، وميين ثييم دمكيين  ن ننكييرر النجربييا ونييؤنى ميي  

 ضي فا النجي رد ا نسي ندا النيى نراكميت بعيده ،م  نحس ن م  نثمره إنا م   حسن إ ثمرنو سله ، ورب
 .(1)و حسنت االسنه دة با ، لكن دبدو  ن زم ن نكرار نلك النجربا ا نس ندا الرالدة لم دحن بعد

 :اإلسالمية بين الواقع واألملالخالفة 

نصيع صيهح نو بحيروف مين نيور  نت الاالفيا ا سيالمدا واقعي  سيجلو ني ردخ ا ميم فيى  ك
ملكاي  ونايدم بند ناي  حلمي   وبعيد  ن سي م عرشيا  ودال –اآلن  -وكلم ت من نهد، ثم  ضيحت 

دداعد جهون الجمدع، و مال دسعى الك فيا السينرداده والنمسيك ب مالليو، ولكين نح ديق هينا ا ميل 
دحن ج إلى قدرات ب ت من الواضح  ن ال وى النى فعلت بدولا الاالفيا  فع لاي ، م زاليت مصيمما 

ى نليك بوسي لل دمكين  ميل منسيلحا فيعلى حرمي ن اليدول النيى انشيمرت عناي  مين نح ديق نليك ا
 .رج عا  إلى  مردن كل منام  دعد  عنى من اآلار و شد منو مكرا وده ا وم ن إ
 

 :اإلسالمية الخالفةاسترداد معوقات 

 :حوالن دون تحقيق أمل الخالفة اإلسالمية اآلنوفى نظرنا أن هناك معوقين ي
 :ضد استردادهاتكاتف الدول الكبرى : أولهما

نحيييول دون اسييينرداد الاالفيييا ا سيييالمدا نكييي نف اليييدول الكبيييرى  مييين  ول المعوقييي ت النيييى
ضييده، وحشييد ك فييا ال ييوى وا مك نديي ت النييى نييوافرت لييدى  عييداا المسييلمدن فييى السييالا والعنيي د 

رغ م  على الرضوخ لاي  والرضي  بي  مر الواقيع، وعليى  ن ال قنص د والعلم الرغ م نلك الدول إواال
بيل وعليدام  ن دسي لوا ربايم  ن ديددم عليدام  –نهكدير فيى النغددير مجيرد ال –دهكر  هلا  فى نغددره 

 صيييبح فيييى هييينه ا دييي م  –رغيييم ا ن سييي م والنجيييزؤ  –نعميييا مييي هم فديييو،  ن ب ييي ا الوضيييع الحييي لى 
مممع  لن سدم جددد، ونهندت قردد لن دب يى عليى اليدول الح ضيرة، بيل سيدحدلا  إليى دوديالت  و 

ون نمر ب مره ، وال دكون  هلاي  عليى بالدهيم سيلم ن  و والد ت ناضع لسموة ال وى الصادوندا 
 .سبدل

وقييد اسنشييعرت ال ييوى الدولدييا مييدى اميير ا سييالم علييى وجودهيي ،  نييو ع دييدة نييدفع قييوة 
: لإلهالك دون اعنب ر للنن لج،  ن  صح د نلك الع ددة مادرون بدن  ميردن اشي ام  حليو، وهمي 

                                                 

م دما للمؤنمر الع لمى للزهر الشردف لم  وما ا ره د والهكير  –ورقا بحثدا  –مسنجدات ف ا الاالفا ا سالمدا  ( 1)
 .وم  بعده  8ت  –النكهدرى 
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كثر من حرصام على الحد ة حنى بي لغ اليبعض النصر  و الشا دة، وهم دحرصون على الموت  
فى اننح ل ا سب د النى د دمون فدا  حد نام فداا لم  درون  نو دف عي  عين ددينام وع ديدنام، وال 
دنحسييبون للحديي ة  و دحرصييون علدايي  حييرت  عييدالام، لكيين دب ييى إفييرام ال ييوة المن هضييا لعييودة 

 ن نضيع المسيلمدن الديوم فيى مجي ل العميل الاالفا  و وحدة المسلمدن ع بيا  م ماي ، ومين شي نا  
على اسنع دنا  موضع  عسدرا دسندعى نمبدق قواعد النكلديف بمي  ال دمي ق ودسنحضير قيول اهلل 

ْسع ا  : "نع لى (1) "ال  د ك لِّف  اهلل  ن ْهًس  إ ال  و 
. 

وقد دكون من ضمن العوامل النى  وجدت هنه النحهر من  عيداا المسيلمدن ضيدهم، نليك 
هزازات الكالمدييا العدالدييا، وا عميي ل ا ره بدييا، والناددييد ب لودييل والثبييور وعظيي لم ا مييور ميين االسيين

قبل عص ب ت  و جم ع ت نردد شع رات إسالمدا ونناهى حول عب رات ددندا نننر ب لحرد على 
، وال دب يى عليى نلك ال وى الدولدا، ونادد ب ل ضي ا علداي  قضي ا مبرمي  حنيى دكيون اليددن كليو هلل

  .ار ا رض معبود سواهظ
ودبييدو  ن نلييك ال ييوى الدولدييا قييد رنبييت  مرهيي  علييى صييدق نلييك الناددييدات، وك نايي  ك نييت 
نننظره  فنصرفت ميع اليدول ا سيالمدا، وك ناي  واقيع فعليى وهيم  ول مين دعلميون  ناي  ال ننجي وز 

ك حييييدود النصييييردح ت النييييى ننمييييق بايييي  لكيييين دب ييييى ا هييييم وهييييو  ننيييي   صييييبحن  مسييييلولدن عيييين نليييي
النصرف ت الحم  ا، ربم   نن  لم ننحسد لحدوثا ،  و  نن  قيد غهلني  عين اناي ن النيدابدر الم نعيا 
منايي ،  و  نايي  انمل ييت ميين بعييض الييدول المنسييوبا إلييى ع لمنيي  ا سييالمى ف ييدر علدنيي   ن نحمييل 

هم وزرهيي   ن الهننييا ال نصييدد الييندن ظلمييوا وحييدهم بييل نشييمل معاييم ا برديي ا الييندن لييم دشيي ركو 
إجيرامام، وماميي  وصييل الاديي ل فييى اصيمن   نلييك ا سييب د، فإنييو لييم دعيد  م منيي  ميين سييبدل سييوى 

 .دفع ثمن نلك الجرالم الهجا،  و نحمل نبع نا  على حس د  رضن  و منن  واسن رارن  ووجودن 
 :استقرار المراكز القانونية للتقسيم: ثانيهما

ر المراكيز الواقعديا ال  لميا لن سيدم بالدهي  ومم  دعوق حلم دولا الاالفا ا سيالمدا، اسين را
على م  هو علدو فنرة من الزم ن جددرة بي ن نجعيل نليك الن سيدم  ميرًا واقعيً  وح د يا مسين رة، ومين 
المعلييوم  ن مضييى الزميي ن دعمييى للوضيي   ال  لمييا نوعيي  ميين االسيين رار اليينى دكسييبا  مشييروعدا 

ولو ك ن وضع ددهم علداي  ليم د يم عليى  ظ هرة لص لح  صح د الدد الم دمدن على ا رض حنى
سييبد صييحدح، و ن اسيين رار الوضييع الظيي هر فييى نانييو لصيي لح مييرف بعدنييو دييرجح حييق صيي حد 

                                                 

 .236اآلدا  –سورة الب رة ( 1)
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الدييد ابنييداا، حنييى ديينمكن صيي حد الحييق السيي بق ميين الوصييول إلييى ح ييو بييإجراا موضييوعى ديينم 
 .بندال السلم ت ال ض لدا، واسننا ض  دوات الننهدن الجبرى

ن رار ا وض   الظ هرة ومدلا  إلى ج ند  صح د الدد الم دمدن فوق ومن المعلوم  ن اس
ا رض من ا ميور الم يررة فيى مجي ل الحيق الاي ت وفيى مجي ل االسيناالف اليدولى الينى نحيل 
فدو الدولا محل دولا  ارى،  و دعدش شعد فى نهس المك ن النى كي ن دعيدش فديو شيعد واير، 

دسينمدع مين ال درضيى ب لوضيع الظي هر اثبي ت ح يو حدث دب ى الح ل على م  هو علدو إليى  ن 
 . و اسنرداده ممن اسنلبو منو

ومم  دزدد ا مر صعوبا  ن اسن رار اليدول النيى انشيمرت عين دوليا الاالفيا ا سيالمدا، 
قيييد  وجيييد نوعييي  مييين ا ننمييي ا اليييومنى، واالعنيييزاز بييي  رض النيييى دعيييدش علداييي  شيييعد كيييل دوليييا، 

مسن لا وق لما ولا  حدوده  الجغرافدا فى البر والبحر والجيو،  و صبحت نلك الدول كد ن ت دولدا
كميي   ن لايي  سييد دنا  علييى نلييك الحييدود، و صييبح نلييك ا ننميي ا الييومنى بييددال عيين نلييك النواصييل 

وال  –ال ومى النى نجنمع فدو ال ومد ت المانلها داال حدود ش سعا، وقد ك نيت فكيرة االسين الل 
ا فيييراد لنح د يييو حنيييى وليييو كييي ن عليييى حسييي د انسييي   الدوليييا  ه جسييي ، بيييل اييي مرًا دسيييعى –نيييزال 

ة االسيين الل دصييعد علدايي   ن ننركييو لنعييود إلييى سيي بق و ونرامييى  مرافايي ، والدولييا إنا ناقييت حييال
حكومناي ، ودنيرك ق ليده  كرسيدو ونهيض عاده   و دسيال علداي   ن نميزق علماي  ونس يرا جدشيا ، 

ال  -بعيد االسين الل  –ن نليك ال دمكين نصيوره  نيو ثم دمضى لغ دنو داال اليبالد  و ا رجاي ، إ
دعدو  ن دكون ضرب  من ضرود الاد ل  و عماًل من قبدل المسنحدالت، ودنناى ا مر بعد كيل 

لى  ن د ضى اهلل  مرا ك ن مهعوالً   .نلك االعنب رات إلى إب  ا م  ك ن على م  ك ن، وا 
وال دسيوغ النغ ضيى فيى هينا الشي ن عين ممديزات ا ننمي اات الومنديا مين جايا  ناي  ننيينج 
نج ز المشروع ت، وننمدا الميوارد  قدرًا من المن فسا الدولدا فى المح فظا على ح وق ا نس ن، وا 
النى ندال فى بندا الحض رات، والمح فظيا عليى ال يدم ا نسي ندا ومبي دئ ا ددي ن السيم ودا، فيإن 

ا نجيي زات نل ييى فييى الغ لييد نج حي  وافييرًا فييى ظييل قييدم الموامنيا النييى نجمييع بييدن  فييراد الدولييا نليك 
 .الواحدة

 :اإلسالمية الوضع الحالى لدولة الخالفة

وقد  صبح واقع ا ما ا سالمدا حد ل موضو  الاالفا منرددا بيدن ادي ردن احالهمي  مير 
حس د عودة الاالفا، ودوفروا سعدام لاي ،  كم  د ولون، فام إم   ن درضوا ب لواقع الح ضر على

م   ن د نموا منو، ودنمسكوا بإع دنا ، والاد ر الث نى منعنر لضيعف ال يدرات وقليا ا مك ندي ت  وا 
و حكي م قبضيا النبعدييا، و ن ا لن ي ا علدييو بعيد  ن ناقيت الييبالد العربديا وا سييالمدا عيزة ا وميي ن 
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لاديي ر معوقي  جدديدًا، فيإنا مي  عزميت علديو دولييا  و وحيالوة االسين الل، دضيدف إليى نيرجدح نليك ا
عدة دول، فإنو لن دحظى ب  جم   العربى  و حنى ا سالمى علدو، ومن ثم دنرجح ال ول بب ي ا 

 قيرد  و الوضع الح ضر والنع مل معو وف يً  العنبي رات دمكين  ن نكيون بيدداًل عين فكيرة الاالفيا 
 .إلى نح دق  هدافا 

 :الخالفة اإلسالمية ةالبدائل المتاحة لدول

نا ك نييت الاالفييا ا سييالمدا  صييال ميين ا صييول النييى دنعييدن  داؤهيي  وال ديي م بايي ، فإنايي   وا 
عنيييد النعييينر  و فيييوات وقناييي  دمكيييين  ن د يييوم م  ماييي  مييي  دييييؤدى مامناييي  فيييى النييي ردخ ا سييييالمى 

داا، فإنيو المع صر، وفى صنع ا حداث السد سدا الح ضيرة، ونليك ن سدسيً  عليى  نيو إنا في ت ا 
دمكين  ن دجبيير ب ل ضيي ا،  ى فعيل مثييل ميي  دح  ييو ا صيل،  و ميي  دؤددييو البيدل عيين المبييدل منييو، 

 :وفى نظرن   ن إنج ز بدل الاالفا دنملد  مردن
نح ديق الوحيدة ا سيالمدا فيى إمي ر نليك االعنبي رات الومنديا النيى ننعيدد بالدهي  ولنكيون : أولهما

شاصييدا المبدعدييا فييى إميي ر دولييا الاالفييا والهكييرة هنيي  شاصييدا الدولييا هييى البييددل المع صيير لل
ننمثل فى النع مل مع الكد ن ت الومنديا ا سيالمدا لصين عا وحيدة اسيالمدا نح يق نهيس الم  صيد 
المنغد  ة من ب  ا دولا الاالفا كم  ك نت رمزًا للوحدة وال يوة والعيزة، وهينا ا مير دمكين نح د يو إنا 

ف الوحييدة واسيينم عت كييل دولييا  ن نعلييو فييوق سييد دنا  لصيي لح ميي  الن ييت إرادة الشييعود علييى هييد
: هدف إسالمى  سمى، هو االنح د النى  وجد اهلل قد مو بدن  فراد ا ما االسالمدا، ب ولو نع لى

  بُّك ْم ف  ْعب د ون د ًة و   ن   ر  ه    م ن ك ْم   م ًا و اح  (1)  إ ن  ه ن 
جود  ن ابر بمعنى الملد المهدد للو  واآلدا. 

وميي  دمنييع الحييرام دكييون واجبييي ،  ،فاييى بييدل للنهرقييا وهييى حييرام ،النهرقييا مهسييدة والوحييدة مصييلحا
والدولييا ا سييالمدا قيي درة علييى نح دييق نلييك الاييدف ا سييمى إنا ميي  الصييت نواديي  حك مايي  والن ييت 

 .إرادة شعوبا  على نلك الغ دا
ايم  شيا ت القي ت الدولديا و نراد فيى مجي ل العوب لبن ا عليى نليك النظير االفنراضيى لالقي 

اعنب ردون دنمنعون بشاصدا مهنرضا، دمكين  ن نحي كى الشيات المبدعيى فيى كيل مي  د يوم بيو 
من انا ن ال رارات واكنس د الح وق والنحمل ب اللنزام ت، إال م  اانت بيو ك لنن سيل  و النني كح 

لمسي الا الجن لديا عنيد بعيض مين  و ال د م  ب لح وق المملوبا هلل نعبدا ب ل صد والنديا  و  هلدنيو ل
 : درون من اله ا ا والمشرعدن الوضعددن  ن الشات االفنراضى لدس  هال لنلك المس الا

نمند والدا النصرف ت النى نبرما  نلك المجموعيا  ن سدسً  على نلك، فإنو دمكن  ن :أقول
اعنب رديا  عليى  الدولدا النى انهرمت مين ع يد الاالفيا ا سيالمدا، لن يدم مؤسسي ت نات شاصيدا
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فى الننظيدم اليدولى، مثيل منظميا  على هؤالا ا فراد االعنب ردن، ونلك على نحو م  دجرىو قوى 
النع ون ا سالمى،  و منظما الوحدة ا سالمدا،  و م  إلى نلك من الكد ن ت الدولدا النى ن نلف 

سيييدم  إنا مييي  مييين مجميييو  نليييك اليييبالد ا سيييالمدا، فدكيييون لاييي  صيييوت مسيييمو  وج نيييد ماييي د، ال
اسنم عت نلك المنظم ت الدولدا ا سالمدا  ن نجميع الجايود ا سيالمدا، والثيروات ال  بعيا عليى 
 رض نلك البالد من  جل إق ما وحدة اقنص ددا  و دف عدا ن وى على حم دا الح يوق ا سيالمدا، 

 لكد ني ت الكبديرة ونكهل لنلك الدول االحنرام فى ظل نلك السع ر الدولى النى لم دعد دعنيرف إال ب
وال درى فى نلك الدول المنهرقا سوى  نوا  من الوجب ت النى دهضل  ن دلينام مناي  مي  دشيعر  ن 

 .كلما سواامعما  دروقو، وهو م  دهرض نلك النوحد على نلك الدول واجنم عا  على 
عمي ا كيل دوليا ح اي  مين نليك االحنيرام في: ثانيهماا  ى سيد دنا  احنرام إرادة الشعود ا سالمدا، وا 

وقراره ، ومن بدهد ت نلك  ن نكيف كيل دوليا عين مم رسيا  دنيى عميل دمثيل اعنيداا عليى حيدود 
ييرم ا سييالم اغنصيي د ا رض، حنييى ولييو ك نييت المسيي حا المغنصييبا   ى دولييا  وسييد دنا ، وقييد ج 

 :–صيلى اهلل علديو وسيلم  –عين النبيى  -رضيى اهلل عنيو  -قدر شبر، لمي  روى عين  بيى هرديرة 
، وروى مثليو فيى "نمع شبرا من ا رض بغدر حق موقيو اهلل ديوم ال د ميا مين سيبع  رضيدنمن اق"

(1) هيينا المعنييى عيين ع لشييا، وسييعدد بيين زدييد وابيين عميير
واغنصيي د ا رض محييرم فييى شيير  اهلل  ،

سواا  ك ن نلك االغنص د من  رض مملوكا لشات اي ت،  م مملوكيا لشيات عي م ك لدوليا 
عنب ردييا الع مييا النييى د ييوم علدايي   ولديي ا مبدعدييون لييددام إرادة وميي  فييى حكمايي  ميين ا شييا ت اال

وع ييل، فييال دجييوز  ن ديينم االسييندالا علييى  رض الغديير ب لغصييد  و بيي ل وة  و بيي لحرد  و ميي  إلييى 
 .نلك من الوس لل الاهدا مثل االانالس ون ل الحدود و مث ل نلك

ال : "-علدييو وسييلمصييلى اهلل  –ومميي  دييدل علييى وجييود النراضييى فييى بيينل ا رض قولييو  
إن : "فى حجا اليودا  –صلى اهلل علدو وسلم  –، وقولو (2)"دحل م ل  مرى مسلم إال بمدد نهسو

دميي اكم و مييوالكم و عراضييكم حييرام علييدكم كحرمييا دييومكم هيينا فييى بلييدكم هيينا اللاييم قييد بلغييت اللاييم 
اا  كيي ن من ييوال  م ، فايينان الييدلدالن وغدرهميي  دهدييدان  ن االسييندالا علييى ميي ل الغديير سييو (3)"ف شيياد

وهنا م  انع د علدو اجم   علم ا ا ميا سيله  والهي ، ومين  ،ع  را ال دجوز إال إنا م بت بو نهسو
 .قبدل نلك  راضى الدولا وحدود ا وم ن

 
                                                 

 .وم  بعده  865ت 5جي –ندل ا وم ر  –الشوك نى  (1)
 .855ت -الس بق  -الشوك نى  (2)
 .راوه البا رى (3)
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 :قليمى المعاصر لألوطانس احترام التحديد اإلأس

وف ً  النه قي ت دولديا  إن حدود البالد الموجودة على ا رما الكوكد ا رضى اآلن قد نم نرسدما 
نلزم الدول جمدعا  ب ن نحنرم كل دولا حدود الدولا ا ارى وال نعنيدى علداي  وقيد مير عليى نليك 
النرسييدم زميي ن اسيين رت فدييو ا وضيي   ال  نوندييا و صييبحت نمثييل مراكييز ح وقدييا ق لمييا، فييإنا ق مييت 

إن نلييك االسييندالا دولييا  و جم عييا  و ننظييدم ب العنييداا علدايي  واغنصييبت مسيي حا ميين  رضييا ، فيي
دعد اعنداا س فرا على حدود نليك الدوليا، وهيو دمثيل ن ضي  للعايد، واد نيا للوعيد، وقيد  وجيد اهلل 

ييي ن  ب ْعيييد  : نعييي لى الوفييي ا ب لعايييد فيييى قوليييو نعييي لى يييوا ا  ْدم  و   ْوف يييوا ب ع ْايييد  اهلل  إ ن ا ع  ه يييدنُّْم و ال  ن ن  ض 
ْليين م  اهلل   ع  ق ييْد ج  ه   و  يي  ن ْهع ل ييون  ن ْوك دييد  ل ييْدك ْم ك ه ييداًل إ ن  اهلل  د ْعل ييم  م  دن   :وقولييو نعيي لى ،(1) ع  د يي    دُّا يي  ال يين 

ن ييوا   ْوف ييوا ب يي ْلع   ود دل هيينان ال ييوالن الكردميي ن علييى  ن الوفيي ا ب لعاييد ميين الواجبيي ت  ف ييد ،  (2) وم 
وفيي ا بيي لع ود احنييرام العاييود النييى النييى دحييرم الحنييث فدايي ، وال دجييوز االقييدام علدايي ، وميين قبدييل ال

اليدول ، والنيى انه يت فداي  ونل ناي  ا جدي ل الح ضيرة عين سيلهام بم نض ه  نم نرسيدم حيدود اليدول
علييى  ن نجنمييع نحييت مظلييا دولدييا واحييدة نحكييم فدميي  بدنايي  عنييد النييزا ، ونيينظم عالقيي ت  مرافايي  

ومنايي  لننظييدم العالقيي ت الدولدييا ودكييون نلييك االلنييزام الشييرعى هييو المصييدر الرلدسييى . وقييت السييلم
 .فى وقنن  المع صرالاالقا 

 :ةلتجديد فقه الخالف مدخلوثيقة المدينة 

الوسيي لل النييى نمكنايي  ميين نح دييق حلييم وف يير إن الييدول ا سييالمدا إنا ميي   قعييده  العجييز 
درق  الاالفا دمكن  ن نجد فى الوحدة ا سالمدا النى ن وم بدن دولا  بدداًل عن نلك، وهو  ن لم

لنح ديييق ممليييود الاالفيييا ا سيييالمدا، فإنيييو سيييدكون هيييو ا سيييلود ا مثيييل والمنييي ا  دراك نليييك 
إن مي ال ديدرك كليو ال دنيرك كليو، : ، وقيد قي ل اله اي اا قيرد إليى إدراكيوالمملود  و عليى ا قيل 

 .وبعض الشم ادر من ال شم
 ن نننيو  إليى عالقيا  مكين ميا ا سيالمدا وغدرهي  مين اليدول دوالنمسك ب ن العالقا بدن ا

الننيي ول فييى اسيينم عا اييد، لييم دعييد عدار اسييالم، ودارد حييرد،  و دار اسييالم ودار  دارديينبييدن 
، بيل مين الممكين  و  ن دنع مل معو لنغدر ظروف الزمي ن والمكي ن اله اى المع صر  ن دسنوعدو

ى المع صير،  ن فكيرة  ن دعنبره نمبد ً  ن ردادً  للعالق ت الدولدا فى مرحلا نج وزهي  النظير اله اي
 ن  بن اه  جمدع  ديددنون ب  سيالم، ف يد بيدن على ا ما لم نعد ق صرة على انب   ددن بعدنو،  و 

 ن نلك لدس بشرم لوجوده  فى وثد ا المددنا النيى نمثيل  سيبق  –صلى اهلل علدو وسلم  –النبى 
لداود  ما واحدة، و نام ع اوثد ا دولدا فى الن ردخ ا نس نى، حدث نت فدا  على  ن المسلمدن م

                                                 

 .91ودا  -سورة النحل  (1)
 .1ودا  -سورة الم لدة  (2)
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، علييى ميين د ييْدهم المددنييا  و دنعييرض لايي  باميير، بييل نعيي دش المسييلمون فييى المددنييا مييع  هييل دييد
 .الكند السم ودا الس ب ا ومع غدرهم من المشركدن

نميي   صييبح  و ن ننظييدم العالقيي ت فييى وقييت الحييرود لييم دعييد منروكيي  للييدول المنح ربييا، وا 
وسيي للا وكدهدييا اننا لييو ومع لجييا اآلثيي ر النييى  حك مييو ونبييدن نظم محييل ننظييدم فييى مواثدييق دولدييا نيي

ننرند علدو، السدم  م  دنعلق بنعودض ا ضرار الن جما عنو، كم   ن ا سيب د النيى مين  جلاي  
ا سيالمدا إليى الني س ك فيا  ع ا سيالمى وهيو إع قيا وصيول اليدعوةد وم النزا  المسلح فى النشرد
دون دحيول ر بيددال للغيزو المسيلح وك فدي  عنيو، وليم دعيد ثميا عي لق لم نعد موجودة، و صيبح ا ثدي

، كمي   ن العي لم  صيبح بيالد العي لم فيى مانليفلاي  وصول كلما ا سالم لكل من دردد  ن دسنمع 
الدوم دنبنى فكيرا ح وقدي  دجعيل االعن ي د ح ي  انسي ند  مكهيوال لإلنسي ن فيى كيل مكي ن، وبم يدوره  ن 

روقييييو مييين المعن يييدات الددندييييا، ولاييينا  صييييبحت المن فسيييا ا سييييالمدا وف يييي  لمييي  د بحردنيييودم رسيييو 
المملوبا فى هنا الصرا  هى المن فسا ب لحجا الواضحا والكلما المدبا وال يدوة الحسينا، وا دليا 

 االق المسلمدن، ولن صد غا الم نعا وا سلود المنحضر النى دعكس رقى ا سالم ون ثدره فى 
فيى نليك، كمي   ن  ى مسيلم دسينمدع  ن دمي رس شيع لر ددنيو فيى  ى  دجد  ى داعدا ع ل يً   م ميو
اللاييم إال إنا كيي ن فييى جاييا لييم ننرسييخ فدايي   ،دحييول بدنييو وبييدن نلييكميي نع بلييد وف يي  لميي  دردييده دون 

ث  فييا حردييا االعن يي د  و كيي ن  هلايي  مميين دم رسييون ن دصييا النمددييز بييدن النيي س بسييبد الييددن  و 
، ومييين المؤكيييد  ن كثيييرة النواصيييل ونييي درة وال دعيييول عليييى موقهاييي وهييينه الجاييي ت قلدليييا بيييل  المعن يييد

جعل مبد   –وف   لم  وفرنو ثورة االنص الت والمواصالت  -وساولا النن ل فى عصرن  الح ضر 
المع ملا ب لمثل م نع  مين نسيلم دوليا عليى  نبي   دوليا  ايرى ممين دعدشيون عليى  رضيا ،  ناي  

 ايييرى لمثيييل مييي  نعييي ملام بيييو، ودكيييون الممليييود هيييو بييينلك سيييوف نعيييرض  بن اهييي  ليييدى الدوليييا ا
دس عليى ا ثيم والعيداون، وهينا النوجيو دمكين  ن النع ون بدن ا سرة الدولدا على البير والن يوى ولي

 .لا  االسن رار والثب ت دندحمسن را دنحمل المم رسا الددم رامدا،  د دم وع ا  رضد  
نييي ول ف ايييى مع صييير دنع ميييل ميييع ف يييو ولعيييل فيييى نليييك ا فكييي ر مييي  د يييدم ميييدااًل جدديييدًا لن

لجدديد، وف ً  لمي  نميور إلديو واقعاي  ابوجو ع م والاالفا ا سالمدا بوجو ا ت، العالق ت الدولدا 
ونلييك إلييى  ن دسيينددر الزميي ن  ،ال ردييد  و البعدييد الم ضييىرهيي  فييى ولييدس وف يي  لميي  كيي ن علدييو  م

، ثيم دضيعهون ود يووندولدون ودنميون اد ك  فر وم  ا مم إال  ،ونعندل فى دد ر المسلمدن ا حوال
ل ا   : حييدن قيي ل موصييدق اهلل العظييد ،ودنناييون لدييؤنن النيي ردخ بمييدالد  مييا جددييدة ن ْلييك  ا د يي م  ن ييد او  و 

نا ك نت ا د م دول والمم لدك نحد  ون وى ونموت، فمن ددرى  ، (1) ب ْدن  الن  س   لعل اهلل دحدث وا 
دومي  مي ، ومي  نليك عليى  كم  ك نت  و  حسين ممي  ك نيت، ا سالمدانعود الاالفا بعد نلك  مرا و 

 .اهلل بعزدز
                                                 

 .142: من اآلدا: سورة ول عمران (1)



 - 23 - 

 المبحث الثانى 
 التناول فى إطار العالقة بين اإلمام والرعيةمستجدات 

 المطلب األول 
 العالقة بين اإلمام والرعية تحديد ضوابط

 م الحكم إلى  ن ا سالم قد نظم كل  مور الحد ة ومن  هما  نظا دجد الننبدو بداد
وغدره ، و ن مب دئ ا سالم فى هنا الج ند من اله و  ومم رسا ا عم ل فى مج ل السد سا

عن  د عدنوجد  داا ا م نا  صح با ، فال دجوز للشعد  ن دولى علدو من ال دصلح  و  ن 
نصد ا م م،  ن نصبو واجد بإجم   علم ا ا ما سلهً  والهً ، ونلك لحهظ م وم ت الددن 

دنوقف  سا الدند ، و ن  حك م الددن بدون سلم ن راد  نصبح مجرد نوصد ت  دبدا وسد
نا ك ن مسنوى ا االق مانلهً  عند احنراما  وااللنزام على  رد حدا ا فراد ومسنوى  االقام، وا 

 شدع ً الن س بحسد البدلا  و النعلدم  و الث  فا  و الثروة، فإن من دددنون ب لددن سوف دن سمون 
وسدكون الددن مؤددً  إلى  ،زابً  لدس فى فام الددن، بل فى العمل ب لددن  و عدم العمل بوو ح

نو لدس مم  دنهق مع م  صد م والهننا، وهنا م  ال دردده من  نزال الددن سبح نو، بل إاالن س 
 .الددن

ما  و هى رل سا ن ما وزع  ،االفا النبوة فى حراسا الددن وسد سا الدند ا هى م مإن ا 
ق ما ، الددن والدند  مامنا  حهظ الحوزة، ورع دا الرعدانعلق ب لا صا والع ما فى  مور ع ما ن وا 

واالننص ر للمظلومدن من الظ لمدن، واسنده ا  ،الادفالحدف و الدعوى ب لحجا والسدف وكف 
م نض ه   ن دنصرف على ب و هى والدا نثبت لشات دكون لو  ،(1)نالح وق من الممننعد

والوالدا على هنا النحو، ال نعد من قواعد الع  لد وال من مب دئ  ،(2)دن نصرف ت ع ماالمسلم
ومعظم م  ورد فى الوالدا والوالد ت الع ما  ،(3)المنظما لا  ا والدا ن ما لا   حك مهى الددن، بل 

لكن ننظدما  ونرندد شروما  و حك ما   ،والا صا مظنونا فى محل النحرى والن صى والدراسا
م م واجد  حك م و قربا  لل بول  ن نصد ا ع ود  حك م الشر  النكلدهدا، ومن  هم نلك ام

بإجم   علم ا المسلمدن سلهً  والهً  وانه ق مناهد العلم ا ق مبا، وب لمع ول المهاوم فإن من 
لددو مسكا من ع ل ددرك  ن الند عن الحوزة، والنض ل دون حهظ البدضا محنوم شرع ، ولو 
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 دردعام عن انب   اموات على الحق ج مع، وال دزعام واز  وال دجمعامال  فوضىلن س نرك ا
 م النظ م وهلك العظ م، ونوثبت المغ الننثرهرق ا هواا، نهنن اآلراا، ونراد ، مع  الشدم ن
الن س،   رنلون سراةاآلراا المنن قضا، ونهرقت ا رادات المنع رضا، وملك ا ونحزبتوالعوام 

 نصدإال وهنا فس د كبدر ال ددفعو ج مع، وفشت الاصوم ت ونعددت الجم ع ت، وفضت الم
  ،(1)ا م م، فدكون ننصدبو واجب  ب در م  فى نلك ا مور من المه سد

نا ك ن  مر الوالدا العظمى على هنا النحو، فإنو ال دسوغ قبول م  نهد إلدو بعض  وا 
و ن  ،(2)هدن فى  مور الدند  و نا  روحدا محضاالعلم ا من  ن الشردعا ال صلا لا  ب لحكم والنن

بالغ   ك ن –صلى اهلل علدو وسلم  – و  ن مناج النبى  ،(3)الجا د ك ن للملك ولدس للددن
للشردعا مجردًا عن الحكم والننهدن، فإن نلك دمثل شمم  فى الر ى، وانحرافً  فى الهام دا لف 

حث والنظر فى السد سا الشرعدا بوجو  ات، ا جم  ، وال دوافق صحدح المع ول عند  هل الب
الاشا دوافق م  قرره الاوارج و بو بكر ا صم،  ا قوالوالنشردع ا سالمى بوجو  عم، وهو بانه 

عبد : روا علدام رجلدن هم الاوارج رجعوا عن هنا ال ول، و م   مع  نلنصد ا م م،  المعنزلامن 
هنه اآلراا وغدره  ال  ومثل ،(4)عروف بنى الثددااهلل بن وهد الراسبى، وحرقوت بن زهدر الم

 .االلنه ت لا  و إلدا   االسنن دنصمد كثدرا  م م االسندالل اله اى الصحدح، ولانا ال دصح 
إ ن  اهلل  د يي م ر ك ْم  :وال دجيوز للحيي كم  ن دانيي ر نوابيو مميين ال دصييلحون، وفييى نليك د ييوم اهلل نعيي لى

دُّوا ا م  ن يي ت  إ   ل ييى   ْهل ا يي   ن ن ييؤ 
ون ييوا اهلل  و الر س ييول  : ود ييول سييبح نو ،(5)  ن ييوا ال  ن ا  دن  وم  د يي    دُّا يي  ال يين 
ون وا   م  ن  ن ك ْم و   ْنن ْم ن ْعل م ون   ن ا  ف مر ب داا ا م نا إلى  صح با  ونايى عين اد نناي  بمنعاي   ،(6)  و 

اآلدنيدن وغدرهمي ، والديا الوظي لف  صياًل، و داا عن الندن دسنح ونا ، والمراد ب  م نيا فيى هي ندن 
ا م نييا ا عدي ن المحهوظييا لييدى ا نسيي ن،  و الييددون المسيينح ا لغديره نبعييً ، وميين ثييم دكييون معنييى 

                                                 

عييده  وابيين وميي  ب 122ت  –رل سييا الدولييا  -محمييد ر فييت عثميي ن . وميي  بعييده ، د 28ت –المرجييع نهسييو  (1)
. دار الشيييعد، دمبعيييا  –ومييي  بعيييده   134ت  –السد سيييا الشيييرعدا فيييى اصيييالا الراعيييى والرعديييا  –ندمديييا 

 .دار الكن د العربى –المبعا الث ندا  –وم  بعده   24ت  –نظ م الحكم فى ا سالم  –محمد دوسف موسى 
 .وم  بعده  73ت  –ا سالم و صول الحكم  –الشدخ على عبد الرازق  (2)
مبعيييا  مجليييا  - 21 –، ورد هدليييا كبييي ر علمييي ا ا زهييير عليييى الشيييدخ عليييى عبيييد اليييرازق 52ت  –المصيييدر نهسيييو  (3)

 .الس بق –محمد دوسف موسى . هي، د1414ربدع ا ول  –ا زهر 
 .مبعا الحلبى – 46 –الهرق فى الهرق  – بو منصور البغدادى  (4)
 .53ودا رقم  –سورة النس ا  (5)
 .27ودا رقم  – سورة ا نه ل (6)
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يدن  إ : هو ااند ر ا صلح لعلمو و م ننو كم  ق ل سبح نو ْرت  اْل  يو ُُّّ ا  م  ْدر  م ن  اْسن ْ ج   ، (1) ن  ا 
حيي كم دايي ، ولييم دحييدد نظ مييً  الانديي ر الهوظييا عنييد ا نسيي ن  صييح با   و م لكا عديي ن المحو داا

الع ييد  و اليينظم الددم رامدييا  و و االننايي د،  و مراجعييا  هييل الحييل و فدجييوز  ن دانيي ر ب لشييورى  
 .النعددن  و غدره

نا ك ن  داا ا م نا دنعلق بنعددن الحك م ونوابام، فإن مب دئ ننظدم عمل هؤالا الوالة  وا 
ق ما العدل بم  دشمل كل  رك نو وغ د نو، ومنا  المس واة بدن الن س، ونك فؤ فى ننمثل  الصدق وا 

الهرت والنك فل االجنم عى النى دجعل اله در فى رع دا ا غند ا ومشموال بحض ننام لو 
 ورع دنام لح وقو فى الصحا والنعلدم والعدش الكردم وغدر نلك من مظ هر الحد ة ا نس ندا النى

ام دح ق معو، والمح فظا على كرامنو حنى وهو من ومنا  احنرام ح وقو ،نصت علدا  الدس ندر
 .الن فن بش نو د نت منو  و داضع للع  د و منند 

نا ك نت هنه المب دئ نمثل  حك مً  ف ادا ج ات مع نظ لره  فى مج ل ننظدم المم رسا  وا 
صول الددن النى إال  نا  ال نمثل  صال من   مدن،والمحكو السد سدا وننظدم العالقا بدن الحك م 

، و قصى م  دات العمل با   نا  واجبا، والواجد هو نكره ممن الملا  دكهر ج حده   و دمرق
د بعض فرق دوم ال د ما عند ربو لكنو ال دكون ك فرا إال عنالنى دث د ف علو ودع قد ن ركو 

ب  رك ن الامسا لو، ال دكنهون ك نام بنلك و  د ولون إن الحكم من  صول ا سالم الاوارج الندن
ق م الصالة وادن اوهى شا دة  ن ال إلو إال اهلل، و ن محمد  رمض ن  وصوم الزك ة رسول اهلل، وا 

، نلك ا رك ن الامسا، نظ م الحكموحج بدت اهلل الحرام لمن اسنم   إلدو سبدال، ودضدهون إلى 
شرعدا النى ع لجت ا حك م المنعل ا بمم رسا وال فى ا دلا الوهنا غدر وارد فى الحددث 

ا ا مور فدا ، فإنا  ا ما إنا لم نعدن ح كم  د ود دف الحكم فى ا سالم، و نالسد سا ومب دئ 
اس رة كبرى، وسدلحق با   ضرار عظمى،  ن من ما م الح كم حهظ الددن وسد سا سناسر 

البالد ومالح ا المجرمدن وعمل كل م  دح ق الدند  ورع دا المص لح وحراسا الثغور والدف   عن 
ا من واالسن رار للبالد والعب د، ودفع هنا الضرر واجد ال د وم إال ب اند ره، فاو حكم معلل 
بنلك الغ د ت العملدا، ولدس  صال ددال فى نم ق المس لل االعن  ددا النى نرنبم ب عم ل 

 لغ ال  للون ب ن الحكم  صل من  صول وقد ب ،(2)ال لود، ولدس ب عم ل ا عض ا وا بدان
إن اهلل نع لى قد  وجد م عا  ولى ا مر، كم   وجد : ا سالم فدم  دعن دون صحنو، ف  لو

دع وا الر س ول  و   ول ْ : م عنو، وم عا رسولو فى قولو نع لى دع وا اهلل  و   م  دن  وم ن وا   م  د     دُّا   ال ن 
                                                 

 .26ودا رقم  –سورة ال صت  (1)
 .الس بق -محمد ر فت عثم ن . الس بق، د –الغب ثى  –إم م الحرمدن الجودنى  (2)
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ْنك مْ  ثم ك ن  م عا  ولى ا مر معموفا على م عا اهلل ورسولو، ومنجعل ف ، (1) ا ْمر  م 
ق منام لوس لل االاند ر المن حا، م عنام واجبا وال مردق   عم ل نلك الم عا إال ب اند رهم وا 
اند ر م لم  ج ا نلك فى نم ق الشورى النى  ش ر إلدا  ال رون الودون الن دد بشكل معدن ل

ْره ْم ف ْ : ، وقولو سبح نو (2) و   ْمر ه ْم ش ور ى ب ْدن ا مْ : لىالكردم و وجبا  فى قول نع  ش  و  و 
نا م  نصد الح كم  و ن ، (3)ا ْمر   م نعددنو، فإن م عنو نكون واجبا وجود الم عا هلل وا 

  .ورسولو
إنام : ف  لوا( و ولى ا مر منكم)وقد نوقف  صح د هنا النظر عند معنى واحد للهظ 

ن ارنهعوا فى وجود م عنام هلل ورسولو فى اآلدا الكردما،  وهم الوالة والسالمدن الحك م الند
 .ولدس سواهم

م عنام هلل م عا للحك م ممل ا، بل هى م ددة بفلم نشر  الدعنردو قصور، وهنا الهام 
معت اهلل ورسولو، فإن عصدت اهلل ورسولو  مدعونى م   ": ولرسولو، كم  ق ل  بو بكر الصددق

المسلم السمع والم عا فدم  على المرا : )ج ا فى الحددث المنهق علدوو ، (4)"عا لى علدكمفال م 
وق ل الشدخ رشدد ، (5)( مر بمعصدا، فإن  مر بمعصدا فال سمع وال م عا حد  و  كره م  لم د

عضام هم ا مراا، واشنرموا فدام إال د مروا  ولو ا مر ف د اانلف فدام، ف  ل ب و م : رض 
نم    بمحرم ال م عا لمالوق فى : "حددثكانوا هنه ال دد من نصوت  ارى واآلدا ممل ا، وا 

وبعضام  ملق فى الحك م ف وجبوا  ،(6)"إنم  الم عا فى المعروف" :، وحددث"معصدا الا لق
ومعلوم  نو ال م عا لمالوق فى معصدا ".منكم"م عا كل ح كم، وغهلوا عن قولو نع لى 

ك م لدسوا معصومدن، و ن ارنك د الام  فى  فع لام السد سدا و مور الا لق، ومن ثم فإن الح
عصما ال  وضه ا العصما علدام ب ملا شرع   ن مور الواردة، ولانا ك نت فكرة إالحكم من ا
 .(7)اوانو من النبدن والمرسلدنوا   -صلى اهلل علدو وسلم  -إال للنبى 

                                                 

 .59ودا رقم  –سورة النس ا  (1)
 .83ودا رقم  –سورة الشورى  (2)
 .159ودا رقم  –سورة ول عمران  (3)
 .184ت –الس بق  –حمد دوسف موسى م. وم  بعده ، د 142ت  –الاراج  – بو دوسف  (4)
 – 663رقييم  223ت  –ردي ض الصيي لحدن للنييووى : رواه ابين عميير و ارجييو البايي رى، والحيددث منهييق علدييو، راجييع (5)

 .مبعا المجلد العربى
 . 11ت – 8ج –نهسدر المن ر  (6)
ومي   188ت –الس بق  –محمد دوسف موسى . وم  بعده  ، د 68ت –للشدخ محمد عبده  –ا سالم والنصراندا  (7)

 .بعده 
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دع وا اهلل  : ردماوقد نكر ا م م ال رمبى فى نهسدر هنه اآلدا الك دن  وم ن وا   م  د     دُّا   ال ن 
ْنك مْ  دع وا الر س ول  و   ول ْ ا ْمر  م  ب ولى ا مر هم العلم ا   ن المراد قوال اله ا ا، ومنا  ، (1)  و   م 

ن الندن دنح ق بام ا جم   وهو دلدل شرعى دجد انب عو ك لكن د والسنا، وهؤالا المجنادو 
اآلدا  وفام ،شرومو بم عا اهلل ورسولومر الوالة، فإن الوالة ال نجد م عنام إال غد العلم ا

دوجد  ن د ف معنى الم عا فدا  عند لهظ رسولو، ونبد  قرااة مسن نها  ولى ا مر، ولانا ق ل 
نكون لام إن الحك م ال  :حد نهسدر اللب د فى نهسدر الكن د بو حهت الدمش ى الحنبلى ص 

وا  و ظلموا ال نجد م عنام، وال م عوا اهلل ورسولو، فإن ج ر نا حكموا ب لعدل و إالم عا إال 
على الحق، وقد حكى الدمش ى فى ال ول  مسن دمدنجوز  صال، فم عنام مشروما ب ن دكونوا ن

ل ا جم   فإن م عنام نكون  ه(  ولى ا مر) ى ،  نو إنا ك ن المراد بام: الرابع من اللب د
والسالمدن فغدر واجبا ب مالق، بل هى م ددة بم عنام هلل  ااو م  م عا ا مر واجبا ب مالق، 
إن  ولى : ف  لوا ، وقد نعسف الروافض(2)ك ن حمل اآلدا على ا جم    ولىورسولو، ولانا 

كر وعمر، وقدل هم ا مر هم ا لما المعصومون، وهو اعنس ف وام  وق ل بعضام، هم  بو ب
هم  هل الحل والع د الندن دان رون ا م م،  و مجلس النواد بلغا  :ن، وقدلالاله ا الراشدو 

 مراا السراد  والجدوش وق دة ا سلحا المانلها داال الجدش، وقبل غدر : وقدل همعصرن ، 
 .نلك

رض  قد ركزا على  ن الشورى حدن  رشددودبدو  ن ا م م محمد عبده ونلمدنه الشدخ 
ن دكون المسنش ر من المؤمندن  و  ن دكون مسلم  كم  م رس من  هل الحل والع د، فدجد  ن

 .صرا ا م م محمد عبده
 فىإنا ك ن عنو د نضى النغ ضى ونحن ال ننهق معو فى هنا الر ى  ن انب   الحكما 

ر ى غدر المسلم مصلحا ظ هرة، السدم  و ن ا ح ما ب مور الدند  لدست قصرا على ددن بعدنو، 
نم  هى فدض من اهلل دعم دو لمن دش ا من ال و، وقد سب ن  غدر المسلمدن فى ابنك ر  مور وا 

 ، وحرم نلوال نبكدرهم فى اكنش با رفنن  با  من سبدل كوندا، واكنش ف  سرار ال دا م  ك ن لمع
كبرى ندال  السنه دة بم  كشهو اهلل لام من  سرار ال و وكونو دمثل مضرةا ما ا سالمدا من ا

سالم، وم  ددفع الحرام دكون واجب  بنانو، وم  دوصل إلدو من فى ب د المحرم ت فى ا 
وفدم  دنعلق ب مور الددن دجد  ن نهرق بدن ا مور   سب د واآللد ت النى نكهل نحصدلو،ا

الكوندا المنصلا، بمك ن الم عا وزم نا ، وهو م  دعرف بمنعلق الحكم الشرعى  و لوازمو من 
                                                 

 .59ودا رقم  –سورة النس ا  (1)
 . 11ت – 8ج –نهسدر المن ر  –الشدخ محمد عبده  (2)
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نو، وا ادر فى من ى عن اجنا د غدر المسلمدن  نو المك ن والزم ن وبدن المملود فى نا
لزامام ب الجنا د فى  مر إلزام لام بم  ال دعن دونو وهو دص دم :  موره من  م عا ع ددا، وا 

بادلا المك ن من الوجاا م  دنعلق مش عرهم الددندا وحردنام فدم  دان رونو من االعن  د،  م  
  .ن دكون لام فدو ر ى وابرة ومشورةفال م نع  .  ل نلكافدا والجدولوجدا و مثا والجغر دالاندس

 نام دان رون مين بدينكم، فايم ال دنمديزون عينكم بمي  دضيدف (:  ولى ا مر منكم)ومعنى 
و ولييى : ميينكم فييى محييل نصييد علييى الحيي ل،  ى :علييدام  مييرًا زالييدًا دانصييون بييو، د ييول الدمشيي ى

، وحديث كي ن ا مير كينلك دكيون بعضكمهم ا مر ك لندن من بعضكم  و مان ردن من بدنكم،  و 
 صييل الم عييا منوقهييً  علييى م عييا ميي  قييرره اهلل ورسييولو، ونظدييره الوفيي ا للدسيينور اليينى انهييق فدييو 

ميي  دردييد ، ودكييون (1)الشييعد مييع الحيي كم المانيي ر ميين قبلييو علييى احنرامييو وننهديينه ورع دييا مصيي لحو
مالق دده ه ا ال دسدا على الح كم وا  إضبعض نوى المعن دات المنهبدا ن ددده واالننص ر لو من 

 و عليى ا قيل غدير مسيلم  –سلم نو الممل ا  مرا ال صيحا ليو ه وبفى مص لح الن س وف   لم  درا
 . (2)نزام  حك م ا سالم كواحد من ا ن موا م م فى ال: إم م الحرمدن مالقو، د ولعلى إ –بو 

اله ايييى الييينى دشيييكك فيييى  اييينا الايييالفوقيييد حظيييى ب – وكمييي  دبيييدو فيييإن نظييي م الحكيييم -
صيول ا سيالم النيى دجييد مين  نعبيدد  ال دمكين  ن دكيون  صيال  –مالقيو، ودنعيدى إليى ح د نيو إ

لاييي  والاضيييو  لسيييلم نا  دون من قشيييا، ولاييينا دكيييون الصيييواد فديييو  نيييو مشيييمول بننظيييدم  ا نعييي ن
 .صال من  صول ا سالمسالم لو وضبم  حك مو، لكنو لدس  ا 

نيو فكير فيى هينه المسي لا مين زمين بعديد في نناى بيو إ:  م محمد عبدها موفى هنا المعنى 
ا ميراا والحكي م مين المسيلمدن، وهيم (  هل الحل والع د)ب ولى ا مر جم عا اد المر الهكر إلى  ن 

، وسيييي لر الرؤسيييي ا والزعميييي ا الييييندن درجييييع إلييييدام النيييي س فييييى الح جيييي ت الجنييييد والعلميييي ا ورؤسيييي ا
نا انه وا ، و ال  مني اوحكم وجد  ن دم عوا فدو، بشرم  ن دكونوا   على  مر والمص لح الع ما، وا 

و ن دكيييون ميييي  دنه يييون علدييييو ميييين  –صيييلى اهلل علدييييو وسييييلم  –داييي لهوا  ميييير اهلل وال سييينا رسييييولو 
مين قبديل نعيد ومي   ا فديو ووقيوف علديو، و مي  العبي داتا مير سيلممي   وليى المص لح الع ما هيو 

حيد فديو دؤاين مين اهلل ورسيولو ف يم، وليدس  هل الحيل والع يد، بيل   بو االعن  د الددنى فال دنعلق
 .(3)فامور ى إال م  دكون فى 

                                                 

 . 444ت –الس بق  –للدمش ى  -اللب د فى علوم الكن د  (1)
 . 276ت  –الس بق  –الغد ثى  (2)

 . 11ت – 8ج –نهسدر المن ر  (3)
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جمعوا عليى  مير مين مصي لح ا ميا ليدس فديو نيت ل الحل والع د من المؤمندن، إنا  هف 
من الش ر  مان ردن فى نلك غدر مكرهدن علدو، ب وة  حد، وال نهونه فم عنام واجبا، ودصح  ن 

 رة  هل الير ى مين  سنشبعمر   نش هك لددوان النى ونلك عصومون فى هنا االجم  ، هم م: د  ل
 –، وليم نكين فيى زمين النبيى مينامباي  ر ى  وليى ا مير فمن المص لح النى  ان  الصح با، وغدره

ومن ثم دنظر فى عمل  هل الحل والع د، فهى مج ل االجنا د إنا انه وا  ،–صلى اهلل علدو وسلم 
د العمييل بمييي   جمعييوا علديييو، و ن اانلهييوا وننييي زعوا وجييد رد ا مييير الييى كنييي د اهلل و جمعييوا، وجييي

، وم  فدامي  مين ال واعيد الع ميا والسيدرة المضيمردة، -صلى اهلل علدو وسلم  –نع لى، وسنا نبدو 
لن  ودجد ا ان بو، وم  ك ن مني فرا عليم  نيو غدير صي لح لني  فم  ك ن مواف   لانا علم  نو ص لح 

 .(1)الكلما ونجنمعو، وبنلك دزول النن ز  ووجد نرك
 ن د يوم فيى ا ميا رجي ل  هيل بصيدرة ور ى فيى : فيى معنيى  وليى ا مير ود ول الشدخ رشدد رضي 

سد سيينا  ومصيي لحا  االجنم عدييا وقييدرة علييى االسييننب م دييرد إلييدام  ميير ا ميين والاييوف، وسيي لر 
و (  هييل الشييورى)ا سييالم  عييرف ، وهييؤالا هييم الييندن دسييمون فييىا مييور االجنم عدييا والسد سييدا

، وهم الندن دسمون عند ا مم ا ارى نواد ا ما، وهم مصيدر ال يواندن كلاي  ( هل الحل والع د)
ولست  رى فدم  د ولو عن مصيدر ال يواندن كلاي  فيى نليك العبي رة اوفيً  مين نج هيل  .(2)بال اسنثن ا

المم رسيييا السد سيييدا كلاييي  مرنبميييا  مرجعديييا النشيييردع االسيييالمى فدمييي  ال دحنييي ج إليييى اجناييي د،  ن
بم عا اهلل ورسولو، فإن ارجيت عين هينا السيد ق، نكيون قيد ف يدت  سي س نكودناي ، وانهيرم الع يد 
الينى دجمعاي  فيى إمي ر مي  هيو م يرر ميين  نيو ال م عيا لماليوق فيى معصيدا الاي لق، وقيد سييبق 

 .بد ن نلك

                                                 

 .المرجع نهسو (1)

 .المرجع نهسو (2)
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 المطلب الثانى 
 واب اإلمام والرعيةحدود العالقة بين ن

ضي فا والديا الع ميا، إدس من الممكن  ن د وم الحي كم  و ا مي م بكيل عميل مين  عمي ل الل
بييو ميين الوالديي ت الا صييا ال  صييرة علييى نانييو، والمنعددييا إلييى ميين هييم نحييت والدنييو  اإلييى ميي  دنييو 

اي ، وال مراف ف الدوليا واننشيرت  ل يد انسيعت اكني ميرًا واجبيً ،  ددن ا عيوانالا صا، ولانا ك ن نع
إبرامايي  ودسيينالف فييى ن ضييا   و فييى . فييى  حك مايي  دسييننددميين  ن   والى  و ا ميي م بييدادجييد اليي

 .(1)حك ما وا  
 مور الدولا الداالدا والا رجدا  نعددة بدن الدف   وال ض ا ونسددر ن سلم ت الدولا م

 والم لدا وغدر الم لدا وحهظ الددن وسد سا الدند  وهى سلم ت مانلها الابرات منعددة ال درات،
 اومن العسدر  ن نوجد كلا  فى شات واحد حنى ولو ك ن مؤددا بوحى السم ا، ف د ر دن  محمد

عنو الرسل، ودبعث ال  دة والجنود فى ما م ننعلق  دندد –صلى اهلل علدو وسلم  –بن عبد اهلل 
فى رد  م ن ت  م  مود وم ن د من نو عند بدادا الاجرة  بل إ –بب  ا الدولا ومصدر الدعوى 

نعددن الوالة والنواد ومن ثم ك ن  –رضى اهلل عنو  –وودالعا ، وهو على بن  بى م لد دش قر 
 . مرا الزم  ل د م مص لح الددن والدند  وا عوان

ب لوالديا  المنيولىعموم الوالد ت واصوصا  ومي  دسينهدد : د ول ا م م ابن ندمداوفى هنا 
ى والدييا ال ضيي ا فييى الشيير ، ف ييد دييدال فييلييدس ليينلك حييد  ميين ا لهيي ظ وا حييوال والعييرف، دنل ييى

زمنييا ميي  دييدال فييى والدييا الحييرد فييى مكيي ن وزميي ن وايير وبيي لعكس، وكيينلك لييبعض ا مكنييا وا 
، وجمدع هنه الوالد ت هى فى ا صل والد ت شرعدا ومن صد ددندا، ف ى (2)الدا الم لو ا و بالحس

 ورسولو بحسد ا مك ن، فايو م   اهللهنه الوالد ت فس سا  بعلم وعدل و من عدل فى والدا من 
جاييل، فاييو ميين الهجيي ر الظيي لمدن، والضيي بم الصيي لحدن، و ى ميين ظلييم وعمييل فدايي  بميين ا بييرار 

دم  " –نع لى  –لنلك قول اهلل  دم  ، إ ن  ا ْبر ار  ل ه ْ ن ع  ح   .(3)"و ا  ن  اْله ج  ر  ل ه ْ ج 
قوام الوالد ت الع ما، وم  دجد  ن  ن ودبدو مم  قرره ا م م ابن ندمدا وغدره من اله ا ا 

 :هم ا  من الشروم دمكن رده إلى  مردن دنوافر فى  هل
 
 

                                                 

 .وم  بعده  197ت  –محمد دوسف  موسى . وم  بعده ، د – 291ت  –الغد ثى  –إم م الحرمدن  (1)

 .المكنبا العلمدا ب لمددنا المنورة – 12ت –وظدها الحكوما ا سالمدا  –ادن ندمدا  (2)

 .المرجع نهسو –، ابن ندمدا 14، 18اآلدن ن  –سورة االنهم ر  (3)
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 :صالحية المتولى للوالية: أوالا 
 فييال دجييوز لإلميي م  ن دييولى شاصييً  وفييى النيي س ميين هييو  كهيي  منييو ب ل ديي م بمايي م الوالدييا،

دن   : ولييو نعيي لىدجييد ال ديي م بايي ، ودحييرم اد ننايي  ل ونلييك  ن الوالديي ت الع مييا  م نييا د يي    دُّا يي  ال يين 
ون يوا   م  ن ي ن ك ْم و   ْنين ْم ن ْعل م يون   ن ا  ون وا اهلل  و الر س ول  و  إ ن  اهلل  د ي م ر ك ْم : وقوليو نعي لى ، (1) وم ن وا ال  ن ا 
ك ْمن ْم ب ْدن  الن  س    ن ن حْ  دُّوا ا م  ن  ت  إ ل ى   ْهل ا   و ا  ن ا ح  ظ ك ْم ب يو  إ ن    ن ن ؤ  م   د ع  ك م وا ب  ْلع ْدل  إ ن  اهلل  ن ع 

دًرا دًع  ب ص   . (2) اهلل  ك  ن  س م 
 ، ن اآلديا ا ولييى قييد نايت عيين اد نييا ا م نييا: ووجيو الداللييا فييى هيندن ال ييولدن الكييردمدن

نرنييد علدايي   ن اد نناي  د :اسين د ا ميير لميين ال دصيلح لييو، د ييول ا مي م ابيين ندمديياومين الاد نييا 
العجز عن ال د م با  ونعمدل مص لح الددن والدند ، والشر  م  جي ا إال ليدفع الضيرر عين الني س 

د دليت اآلديا الث نديا ، وقي(3) صيلح الني س لاي  دنوالهي المصي لح لايم، فوجيد لزامي  لينلك  ن ونح دق 
 صيلح مين  فوجد على المسلمدن  ن دولوا عليى كيل عميل. على نهس م  دلت علدو اآلدا ا ولى

هييينه اآلديييا مييين  ماييي ت ا حكييي م النيييى : ا مييي م ال رمبيييى ، ود يييول(4)لييينلك دجدونيييود يييوم بيييو ممييين 
 صييول الييددن والشيير ، وقييد اانلييف فييدمن هييو الما مييد بايي ، ف يي ل علييى بيين  بييى  جمدييعنضييمنت 

للنبيى  فاوهنا ام د لوالة المسلمدن ا صا، : وشد وابن زددسلم، وشار بن ح  م لد وزدد بن
عثم ن بن  بى ملحا، وابين عميو حدن  انه من الكعبا فى  مر مهن ا  -اهلل علدو وسلمصلى  –

ن عبييد المملييد لدضيي ف لييو السييدانا إلييى بييفملبييو العبيي س شييدبا، وك نيي  كيي فردن وقييت فيينح مكييو، 
ر مي  فداي  مين ا وثي ن، و ايرج الكعبيا وكس ي –صيلى اهلل علديو وسيلم  –الس  دا، فدال رسيول اهلل 

صيلى اهلل  –وايرج رسيول اهلل : ونزل علدو جبردل بانه اآلدا ق ل عمر بن الامي د م  م إبراهدم،
: وهو د ر  هنه اآلدا، وم  كنيت سيمعنا  قبيل نليك منيو، فيدع  عثمي ن وشيدبا ، ف ي ل –علدو وسلم 
، وسييواا  كيي ن الاميي د فييى اآلدييا ع ميي   م ا صيي ، (5)ال دنزعايي  ميينكم إال ظيي لم ن لييدة اييناه  ا لييدة
  الح لندن ددل على  ن الوالدا الع ما  م نا، دجد  ن نؤدى  هلا  الندن ننوافر فدام فإنو فى كلن

 . هلدا نولدا ، ود درون على ال د م با 

                                                 

 .27ودا رقم  -سورة ا نه ل  (1)

 .53ودا رقم  –سورة النس ا  (2)

 .13ت  –فى إصالا الراعى والرعدا  –السد سا الشرعدا  (3)

 .المرجع نهسو (4)

 .256ت – 5ج –الج مع  حك م ال رون  –ال رمبى  (5)



 - 87 - 

مين وليى مين  مير المسيلمدن شيدل  فيولى رجياًل، : "-صيلى اهلل علديو وسيلم  –ول ول النبى 
هييى الحييددث داللييا علييى  ن ، ف(1)"وهييو دجييد ميين هييو  صييلح منييو، ف ييد ايي ن اهلل ورسييولو والمييؤمندن

  .(2)عمل من  عم ل المسلمدن  صلح من دجده لنلك كل ولى ا مر دجد علدو  ن دولى على
 .ومن الصالحدا نوافر ال درة الصحدا والعلمدا الالزما للناوض ب لمنصد:  قول

 و  صيييلح إلييى غدييره  جيييل قرابييا بدنامييي   و صييداقا  و معرفيييا، فييإن عييدل عييين ا حييق ا
د ايينه  منييو ميين ميي ل  و مواف ييا فييى بلييد  و ميينهد،  و جيينس،  و ننظييدم،  و الرشييوة  نوصييدا،  و
اي ن فيى قلبيو عليى ا حيق،  و عيداوة بدنامي ، ف يد  انلضيغدا سيب د  و لغدر نلك من منهعا،  و 

ن يوا ال  ن ا  : اهلل ورسولو والمؤمندن، ودال فدم  ناى اهلل عنو ب ولو نع لى دن  وم  ون يوا اهلل  د     دُّا ي  ال ين 
ون وا   م  ن  ن ك ْم و   ْنن ْم ن ْعل م ون   ن ا   . (3) و الر س ول  و 

صلى  –م  ددل على  ن الوالدا الع ما  م نا، م  رواه مسلم فى صحدحو،  ن النبى مو 
نا   م نا و نا  دوم ال د ما إ: "فى ا م رة –رضى اهلل عنو  –بى نر ق ل   -اهلل علدو وسلم 

 –رضى اهلل عنو  –، وعن  بى هردرة (4)"إال من  انه  بح ا  و دى النى علدو فدا  ازى ونداما
هنان  ف د دل   ،(5)"إنا ضدعت ا م نا ف ننظر الس عا: "ق ل –صلى اهلل علدو وسلم  – ن النبى 

علدو ال رون الكردم من  ن الوالدا الع ما  م نا دجد  ن نؤدى  الحددث ن وغدرهم  على م  دل  
كم  جم   علم ا ا ما ونلك م  انع د علدو إ. صالحدا لا دار علدا  والنقمن  صح د اال   هلا

نرجع إلى شج عا  م رة الحردفى إ، ف ل وة دحسبا وال وة فى كل والدا  حك ه ابن ندمدا وغدره،
لى ال درة على  نوا  ال ن ل من وا   ،ال لد، والابرة ب لحرود والما دعا فدا ، فإن الحرد ادعا

رجع إلى العلم ب لعدل بدن الن س نوال وة فى الحكم  ،ونحو نلك وكر  وفر  ومعن وضرد  مىر 
لى ال درة على ننهدن ا حك م  .(6)وف ً  لم  دل علدو الكن د والسنا وا 

 
 
 

                                                 

 .الممبعا المندردا – 148 – 8ج –النرغدد والنرهدد للمننرى  –رواه الح كم  (1)

 .21ت –السد سدا الشرعدا  – ن ندمدا  (2)

 .من سورة ا نه ل 27واآلدا –الس بق  –ابن ندمدا  (3)
 .وم  بعده  229ت  – 12ج  –صحدح مسلم بشرا النووى  (4)
 ..53ت-1ج -ومانصر شرا الصغدر الج مع للمن وى –الممبعا المدمندا  – 19ت – 1ج –صحدح البا رى  (5)

 .وم  بعده  221ت  –الس بق  –محمد دوسف موسى  (6)
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 :فى أداء مهام الوالية األمانة: ثانياا 
اما   و من اشنر  ن ال درة والصالحدا بدون  م نا ال دمكن  ن نؤدى إلى المملودإ

نلك ال درة إنا انهلنت عن مس ر ا م نا إلى وب ل على ا ما، وجم    ان لبتوجوده ، وربم  
 .شرن   واًل إلى ال وة فب ى  ن نشدر إلى ا م ناال وة وا م نا، وقد  : صالحدا المنولى  مران هم 

ال هلل و وا م نا صها ناندا وملكا داالدا ق لما بنهس ا مدن نحملو على  ن داشى ا
بآد ت اهلل  دشنرىمن ربو وال دا ف من سواه، فال دغش وال دان، وال داشى الن س، و ن دا ف 

 .ده اهلل لو من الوالداسنداًل، وال دنشد االسنعالا بم   ثمن  قل
الصييه ت  ضييه ه علدييو ميينعيي لى بحييق  مييدن الييوحى جبردييل، وميي   ومميي  دييدل علييى نلييك قييول اهلل ن

الاميي د ل ييو اهلل لييو، والنييى دمكيين االقنييداا بايي  فييى عيي لم البشيير،  ن االمؤهلييا لحسيين قد مييو بميي  
إ ن ييو  ل   ييْول  ر س ييول   : "، د ييول اهلل نعيي لىالحك ديياالابيير للملييد، ولييدس لمجييرد جيي ا بصييدغا الابيير و 

ُّ اْلع ْرش  م ك دن  .ك ر دم   ْند  ن  جبرديل بي ل وة  اف د وصيهت اآلدي ت الكردمي .(1)"م م     ث م    م دن   ن ُّ ق و ة  ع 
 .(2)فدم  دملد منو وب  م نا فدم  دوكل إلدو

نبيى اهلل موسيى بعيد  ن فيى  –علديو السيالم  –وقد حكى ال رون الكيردم م وليا ابنيا شيعدد  
ديو عي دت إلديو نملبيو لم  بلنيو حنيى دجز وس ر  م مامي  إليى  بداي  حيدن انا  من البلر س ى لا  و 

، وقد جي ا فيى السينا مي  دهديد  ن  بي  (3)"جرت ال وى ا مدنن ادر من اسن إ"، : جر م  س ى لام 
: دده على منكبى وق ل، فضرد ب؟سنعملنىد رسول اهلل، اال ن: قلت: ق ل –رضى اهلل عنو  –نر 

دى ايزى ونداميا إال مين  اينه  بح اي  و ناي  ديوم ال د ميا اي   م نيا، وا  نإنيك ضيعدف، وا  : د   ب  نر
 .(4)النى علدا 
لم دمعن فى  م نا  بى نر، ولكنو منعو الوالدا،  –اهلل علدو وسلم صلى  –ن الرسول إ

صدق من  بى نر  ظلت الاضراا، م   قلت الغبراا، وال  : روه ضعده  مع  نو قد روى فدو نو 
 .رضى اهلل عنو
دارة شلون ا ما دندر وقد   لانااجنم   ال وة وا م نا فدمن دان رون للوالد ت الع ما وا 

 جر وعجز شكو الدك جلد الهاللام انى  :  نو ق ل –رضى اهلل عنو  –الام د   ثر عن عمر بن
 نضدو من ال وة وا م نا، فهى والدا الحرد دنعدن  ن د ع االاند ر وف   لم  د علدو فإنوالث ا، 

ا م م  سللد دم ال وى على الضعدف ا مدن، وفى  مر الم ل د دم ا مدن على ال وى، وقد 
                                                 

 .21 - 19اآلد ت  -ة النكودر سور  (1)
 .283ت – 19 حك م ال رون ج –ال رمبى  (2)
 .26ودا رقم  –سورة ال صت  (3)
 .14 –السد سا الشرعدا  –ابن ندمدا  (4)
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ن رجلدن دكون   مدردن فى الغزو، و حدهم  قوى ف جر، واآلار ص لح ضعدف  حمد بن حنبل ع
 م  اله جر ال وى، ف ونو للمسلمدن وفجره على نهسو و م  الص لح الضعدف : و دام  دصلح؟، ف  ل

 –مع ال وى اله جر، وقد روى  ن النبى  فدغرى بو –لنهسو، وضعهو على المسلمدن  فصالحو
ونحت جم   هندن  ،"إن اهلل دؤدد هنا الددن ب لرجل اله جر: "لق  –صلى اهلل علدو وسلم 

 .ا مردن وبنهس ولدا النمبدق نندرج ك فا شروم صالحدا الوالدا اآلارى
 :الشورى والديمقراطية العدل غاية

ة لك فا النظم السد سدا وبا صا نلك النى ن وم على هو الغ دا المنشودا صل  ن العدل 
ن وم الدولا إال بو، ولانا  فردضا محكما وواجد محنم ال( العدل):  ىوهو الشورى والددم رامدا 

ن اهلل دنصر الدولا الك فرة ب لعدل، ودازم الدولا المسلما ب لظلم، وك ن العدل مملوب  على قدل إ
فى النشردع ا سالمى لدكون  حد مع لم بن ا الحكم فى الدولا ا سالمدا على  لزاموا  وجو الحنم

 حد والنا ،  و حنى ولو ك ن ما لهً  لرغب نام، وعلى الدولا حنى ولو ك ن المحكوم علدو  ا فراد
 .من كب ر المسلولدن فدا 
دف  و حدون من غدر إبم ا و على من دحكم علدو  النشردعىنزال النت والعدل دعنى إ

،  ن دسمع مح ب ة، وبعد  ن ننوافر لو إجرااات مح كما علندا وع دلا دن ا لو فدا  بوجو ا ت
، وسواا  ك ن الدف   عن نهسو بكل م  دن ا لومن ن معو الناما  و ا دع ا الموجو لو، و ن دمك  

جرااات ددافع عنو، و  ن دنم نلك وف ً  لإلبواسما ابدر ق نونى  و مح م  نلك الدف   بنهسو  م
 ؤهم فى محرادالم ررة لسد سا جا ز العدل فى الدولا، و ن دنم بواسما قض ة مارة دنسم  دا

 .العدالا ب لحد د المملق والنجرد الن م والنزاها الك ملا
نا ك ن م  سبق دعبر عن العدل  م ره المعمول بو وف   للنظم والنشردع ت فى إوا 

ن نضى  ن دكون هن ك م  دسمى ب لعدل اسنثن لدا ، فإن ثما ح الت الموضوعدا وا جرالدا
 .االنن  لى

 :العدل والعدالة اإلنتقالية

وكم  دبدو من مصملح العدالا االنن  لدا، فإنو دهدد  ن نلك العدالا ال نسرى  حك ما  فى 
نا ك نت الظ عم ل ال  نون روف الع ددا ن نضى إظروف ع ددا، بل فى ظروف اسنلن لدا، وا 

الحكم ب ل  نون حنى ولو نش  عن  ن ن للنبع ت النى دمكننمبد و  و نحسد دون اعنب ر لمآالت 
الظروف االنن  لدا ن نضى  ومسن بلو فإنوم لو اى حد ة المحكوم علدو  و ندمر  سرنو نك نت سن
حرفدنو، و ن نلك ، ولدس بمدزان النت و المواامامبد  المالاما ووزن ال ضدا بمدزان  إعم ل

على  ناالننا ا، وقد نكو  ن محكوما بنصوت اننات  و على وشك، فإنا  قد نكو الح لا انن  لدا
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الدولا، ومن ثم با  النى نمر النظرة االجنم عدا إلدو ناهده   و نشدددا وف   للمرحلا   مر نغدرت
العدالا االنن  لدا   دكون اضوعا  للعدالا الع ددا من فد  للعدل فى ضوا الظروف النى نن رر فدا

لوجود الع  د فى بعض جرالم الحدود  ننهدنمنع  ،على مهاوم العدالا االنن  لدا جدنار  ودمكن  ن 
فى مددان المواجا ت مع اصوم الدولا، حنى ال دهروا إلى صهوف ا عداا  و دنك سلوا  الجن ة

م  بلا االنن  لدا الع منسع لهام هنا المعنى فى العدار بما مام ال ن لدا، وفى ب د سد الز فى ال د م 
 .دزدده وضوح 

لح لنلك وهو الع  د صالا  حوالام بم  دظن  نو ص إن غ دا العدل هو ن ددد الجن ة وا  
نا  ،إلى المملود، ك ن نلك هو المملودالمنصوت علدو فى مواد النشردع، فإنا  دى العدل  وا 

كون العدل عم لو، ال دالم صود من إعجر العدل عن نح دق المملود،  و  دى إلى غ دا نن فى 
ملود ومج ل م  دوصل إلى مملوبو،  و حنى د نرد من نح دق هنا المهن  مملوب  بعدنو، بل ب

دن العدل واالحس ن ب -نع لى  –، ولنلك ربم اهلل العدل االنن  لىفى  - كثر م  دكون  – نلك
، ونلك لن كدد هنا المعنى، وحنى ال دكون  (1) إ ن  اهلل  د ْ م ر  ب  ْلع ْدل  و ا ْحس  ن  : فى قولو نع لى
 . من فًد  للغ دا المرجوة منوالحكم ب لعدل 

م  قرره االسالم فى نظ م الشورى وم  دنصل با  من العدل بدن االفراد والدول  ان: والخالصة
صالًح  لمث لد الددم رامدا وسلبد نا  فى مج ل العدالا االنن  لدا، كل نلك دعد إوفى ح لا 
 .صود للشعود وللحك م مًع ننهدنه  نحو ا صلح وا  لوس للمودًرا النمبدق، ون

                                                 

 .92ودا رقم  –سورة النحل  (1)
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 ةــاتمــخ

 :دراسة يمكن استخالص النتائج اآلتيةفى ختام تلك ال
، وهى ننمثل فى  ن دكون للن س نك د من  ربا إن غ د ت كل من الددم رامدا والشورى :أوالا 

نا ك ن ، و حكم الشعد ب لشعد وللشعد ،مش ركا عملدا فى العمل الع م الددم رامدا نعنبر  توا 
لدواعى النهوس النى نود  ن نشعر  فى نلك، فإن الشورى نعنبر غ دا فى حد نانا  نلبدا وسدلا

براز ق  ن لا  دورًا فى صد غا درانا  فى المش ركا، ولانا ك نت غ دا فى  نشما الحد ة الع ما وا 
 .نانا  ودصرف النظر عن مدى ا لزام بآث ره 

عبر ن رداا  المودل و مواره  المنعددة  -الواقع العملى للمم رسا الددم رامدا كشف ل د : ثانياا 
،  و ا لدً  من المث لد  ن النعبدر الح د ى عن إرادة الشعد لدس ك مالً  -بد  نا  المانلها ونم

ربم  ف د ننسد إرادة مجمو  الشعد إلى  غلبدا من  دلوا ب صوانام، وهم ب لم  رنا مع المجمو  
، وربم   قل من نلك، ن هدك عم  دعنرى عملدا النصودت من ال دبلغون ربع العدد  و امسو

فنكون الددم رامدا مرد ً  إلى  ر نغدر ح د ا الواقع، ونوجو إرادة الجمو  إلى عكس م  درددون مو 
، وهن  .الدكن نوردا ب سم ا رادة الشعبدا  و ا غلبدا من الن ابدن مع الما لها للواقع والح د ا

رى عن نكهل الشو للداا الددم رامى، حدث  نصودب مم رسا السد سدا للشورى نمودرا و نمثل ال
دون نزددف فى  درددونوالع د ولدا نحهظ مس ر إرادة الن س ونوجاا  إلى حدث  هل الحل مردق 

 .الحددث عن ا شا ت،  و نزودر فى ا صوات  و نغددر لصن ددق االقنرا 
ا داا الددم رامى للشعد  ن دراقد حك مو، لكن نلك المراقبا غ لبً  م  نه د وثره  فى  دندح: ثالثاا 
للادل ت   العملى نندجا لنرابم المص لح، ونداال المسلولدا فى النمبد  ت المانلها الواقع

حداث نو  من الموااما النى ننحول فدا  فى النا دا إلى إللددم رامدا، وهو م  دؤدى  المم رسا
الكالمدا، واالسنعراض ت   تالرق با إلى عمل سد سى مسن نس ال دنج وز حدود االسنجواب

فى نظ م الشورى م   حنى ناد ، ونعلو ثم نابو، ومن المؤكد  ن لنى ال نك د نز رالبرلم ندا ا
دحهظ للرق با دوره  ودعمل على ن كدد مامنا  فى المم رسا العملدا حدث دنم نحددد العالقا بدن 
ا م م والرعدا على  س س واضح من الح وق والواجب ت النى دنعدن ال د م با  من ولا وفى 

 .والنشردع توالن  لدد  ا عراففى نمبدق  غراقإاول فى ده لدز ا جرااات،  و د دون، الح ل
الموضوعدا والحد د لكه لا العدل فى ح لندو الع ددا واالنن  لدا دمثل  س سً  رلدسدً   ن  :رابعاا 

من النشردع ت  لا بدن هدل ت المم رسا، وم  نننجولكن الص ،والنزاها فى المم رسا الددم رامدا
مثل ع ل ً  فى نلك، ومثل هنا ال صور، ال دمكن مل العدالا ونوجدو مس ره ، ربم  دظما لعالمن

نالفدو إال من االل الشورى،  نا  نمثل جملا من ا جرااات المنرابما فدم  بدنا ، والنى ال 
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سمى، وهو إق ما العدل بدن وصواًل إلى هدفو ا  دمكن نوجدو مس ره  إال فى ا م ر المحدد لو
 .لن س ودون ندال فى شلونو من سلما  ارىا

دنحدد نم ق المم رسا فى مج ل الشورى والددم رامدا ب لحدود ا قلدمدا للدولا وف ً  لم  : خامساا 
دجرى علدو العمل فى إم ر ا نه ق ت الدولدا، والمواثدق ا ممدا، ومن الواضح  ن م  ن نضدو 

 ن نحنرم نلك االنه ق ت بم  دسنلزمو نلك السد سدا الشرعدا فى وقنن  المع صر دسنوجد 
االحنرام من ا لنزام بم  ننت علدو فى عالقا كل دولا ب  ارى دون نج وز  و اعنداا، ودمكن 

 ن نكون بدداًل لم  نممح إلدو بعض الدول فى نوسدع  –بصوره  المنعددة  -لهكرة الوحدة 
رانا ، ودحمى مص لحا ، ودس عد على نش ما  لدسنوعد  وجو النع ون فدم  بدنا  بم  دنمى قد

نوفدر الادر والرا ا  بن لا ، ودون  ن دمثل نلك النرابم اعنداا على مص لح الدول ا ارى، 
لى  فإن نلك كلو دجدم فى إم ر مب دئ ا سالم الداعدا إلى وجود الوف ا ب لع ود والعاود، وا 

لى الوحدة النى ننشد الادر للبشردا النع ون على البر والن وى ولدس على ا ثم والعدوان، وا  
 .كلا ، ونبرز عموم هدى ا سالم ورحمنو لك فا بنى ا نس ن

إن المم رسا الددم رامدا ال نن فى مب دئ ا سالم وال نج فى : دمكن ال ول بإرند ا: سادساا 
ومعو نلك  ا حك م الشرعدا المنعل ا ب لمم رسا الس سدا، السدم  م  دنعلق بعالقا ا م م ب لرعدا،

فإن الشورى نعنبر نمودرًا نشردعدً  الصالا المس ر الددم رامى، وانمالق  بغ د نو فى ام ره  
ا سالمى إلى حدث دردد، وبعد  ن ننالت من معوق ت انمالقو  و نحردف مس ره ومن الممكن 

كن ا مر  ن نسنغنى النظم الس سدا ب لشورى عن الددم رامدا وسنجد فدا  الكه دا لم  نردده، ل
دا الددندا ب، ودون ن ثر ب لعصودند همدحن ج إلى نجرد ونظر إلى م  هو انهع للن س فى ددنام 

 و اعنب رات الجنس  و المدندا،  و م  إلى نلك من االعنب رات النى نجعل البعض دنهر من 
  ل فى  ن غدره قد سب و فى الوصول إلدو  و  نو  دنى منو معدشا  و مدندا كم  د الحق لمجرد

 .مثل هنه ا حوال
 هذا وباهلل التوفيق،،،

 عبد هللا النجار. د .  
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 مقدمة أهمية الشورى وأدبياتها
 

 الحمد هلل رّب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين

- :وبعد 
، الرفيعة في الفكر اإلنساني عامةة والمنزلة، فإن موضوع الّشورى من الموضوعات الحّية ذات المكانة العالية

اد الفكةةةرّي، والعنةةة  وال سةةةيما فةةةي  ماننةةةا هةةةضا الةةةضي شةةةهد ضةةةروبا  مةةةن االسةةةتبد، خاصةةةةوالفكةةةر اإلسةةةالمي 
وهةةي ضةةرورة يياتيةةة ال  لنةةاءل للحيةةاة اإلنسةةانية الكريمةةة عنهةةا وبةةدونها تصةةب  ، الظلةةم االجتمةةاعيالسياسةةي، و 

وأنةةزل ، لّرسةلوأرسةل إليةه ا، ييةاة اإلنسةان الةضي مّرمةه اهلل عةز وجةل يةوم أن خلقةه وسةةّوا  ونفةح فيةه مةن رويةه
تصةب  ييةاة هةضا اإلنسةان المكةّرم وقةد .. الفةااد وجعلةه مكلفةا  مسةاوال  ، ووهبه السمع والبصر و عليه الكتب
. ومن ييةاة اإلنسةان أبعةد، وبها أشبه، وُلوي  يد  إلي يياة العجماوات أقرب ، وانتهك  يرمته، ُسلب يقه

ومارسةةها رسةةول اهلل ، القةةر ن الكةةريم نّصةةا  مباشةةرا  محكمةةا  ولقةةد  اد هةةض  اةهميةةة اسةةتنارة وألقةةا  أن نةةّ  عليهةةا 
. ، وعمةل يكتسةبويرمةة تمةار ، صلى اهلل عليه وسلم ممارسة عملية فلم تعةد نظريةة تحكةى بةل واقةع يعةا 

وشةضاها الةديني العبةق فمةا عةادت ملمةة ، وعطرها الّرويي الفّواح، لقد أعطاها االسالم بُعدها اإليماني العميق
اة وال يقيقةة وال الفتةة باهتةة تُعلّةق لةيا لهةا فةي الواقةع مةن يية، وال هتافا  تمتلئ بةه الحنةاجر، واءتقال في اله
 . وال رصيد

وفةةي مةةل شةةعب مةةن ، لقةةد أصةةبح  صةةبغة اهلل التةةي تنصةةبا بهةةا الحيةةاة اإلنسةةانية فةةي مةةل ناييةةة مةةن نواييهةةا
لقةةد . مجتمةةع ممةةا تنصةةبا بهةةا الدولةةة  وينصةةبا بهةةا ال، ينصةةبا بهةةا الفةةرد ممةةا تنصةةبا بهةةا الجماعةةة.. شةةعابها 

مةا عةادت منحةة . وصفة من الصفات المعروفة وال مة من لوا م الحياة ، أصبح  سمة من السمات المعلومة
بةل مةا عةادت مةن مطالةب السياسةة ويةدها بةل هةي مطلةب ، يتفّضل بها الحامم فإن شاء أعطى وإن شاء منع

إنهةا ضةرورة يياتيةة ال . والمةال  واالقتصةاد ، واةسةرة واالجتمةاع ،والفكر والنَّظر، من مطالب الدين والعقيدة
إنها هناك في البية  بةين المةرء و وجةه فةي يالةة ، وال شأن من الشئون، يستغنى عنها في جانب من الجوانب

فةةي التسةةري  ، فةةي الّرضةةاع و الفطةةام.. وجليلهةةا و دقيقهةةا ، وفةةي اةمةةور مبيرهةةا وصةةغيرها، الوفةةاق والشةةقاق
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إنها هناك في الماسسات التربوية بين اةسةاتضة وبةين الطةالب فةال تسةّل  مةن ... وعلى مل يال ، اكواالمس
وال لةراع علةى ، وال اةستاذ علةى تلميةض ، وال اةب على ولد ، ال تسّل  للزوج على  وجه... بشر على بشر 

وتحفة  ، ّي تراعةى فيةه الحقةوقوهيئاتةه وماسسةاته مجتمةع ربّةان، فالمجتمع المسةلم بةأفراد  وفصةا له.  رعيته 
ويوصةةى ، مجتمةةع اةيةةرار الةةضين يةةدينون فيةةه بالعبوديةةة لةةرّب وايةةد ال نةةّد لةةه، ويةةوفى فيةةه بةةالعهود، فيةةه الةةضمم

 .بعضهم بعضا  إّن اهلل قد جعلك عبدا  لوايد فايضر أن تكون عبدا  لكثير 
ََراَََاََ :الكةةريم فةةي البقةةرةلقةةد جةةاءت ملمةةة الشةةورى بنصةةها و مشةةتقاتها فةةي قةةال   يةةات مةةن القةةر ن  َفإإْن أ

نأُهَماََوَتَشاُوٍاَ إاَْ  : وفي  ل عمةران، ْفَصااًلََع ََتاٍََضَمِّ َْفإاَََممأ ْأ ُُ َ : وفةي الشةورى، َوَشإاْواأ ْأ إُاُُ َوَرمأ
َ ْأ وال يظنّن ظةان أن الشةورى فةي القةر ن الكةريم محصةورة فةي هةض  االيةات الةثال  فقةد يةزاوج  ُشوَاىََبيأَنُه

فةإن وجةدنا ملمةة مكلمةة . ومةن أسةلوب الةى أسةلوب ، وقد ينتّقل من مفردة الى مفةردة، قر ن بين الكلماتال
ََبيأَنُكَْْبَمعأإُاو ٍَ : المضمورة في سورة الطالق سورة النساء الصغرى" اال تمار"  أول نحسةب أنهةا  ، َورأَتْمُاَو

ونّصةةةها وفّصةةةها وظلهةةةا ، بعينهةةةا وصةةةفاتهامةةةال إنهةةةا هةةةي ذاتهةةةا ،  بعيةةةدة عةةةن الشةةةورى فةةةي معنةةةى أو مةةةدلول  
ومةةةا مةةةن عالقةةةة إنسةةةانية تقةةةوم وفةةةق التصةةةّور اإلسةةةالمي الصةةةحي  إال وهةةةي قا مةةةة علةةةى التحةةةاور . وإيحاءاتهةةةا
قلهةا فةي .. والبّر واإليسان قل هضا في العالقات ملهةا و المعةامالت جميعةا  ، والتعارف والتراضي، والتشاور

ََمإاَ  :العالقات بين الوالد والولةد ََماَذَََتَاىََقاَلََياََرَبْتََفأَعإلأ َبُحَكََفانُظاأ ََرنِّاََرذأ َْإنِّاََرَاىَْفاََلأَمَناْْ َياَُبَناَّ
اْبْاي ََ َمُاََسَتْجُاْناَْإ ََشاءََللَُّهَْمَ ََلصَّ ويسةلا ، هكضا الوالد والولد مالهما عبٌد هلل يسلم له الوجةه، َُتؤأ

وقل هضا في العالقةة . مأمور فال مشاورة وال يوار ولكّنه اةدب الرباني الكريم لم يقل الوالد إني . له القياد 
َ : بةةةين البةةةا ع والمشةةةتري ْأ إإإنُك وقةةةل هةةةضا فةةةي العالقةةةة بةةةين الحةةةامم ، ْإالَََّر ََتُكإإإوَ َْتَجإإإاَاً ََعإإإ َتَإإإاٍََضَمِّ

َتَْإَلًهاََ: المحكوم فال تكّبر وال تسّل  وال تألّهو  ُجوْني َََقاَلََلْئْ ََتََّخذأ َعَلنََّكَْمَ ََلأَمسأ  . َغيأْايََمَجأ
بةةل إن أولئةةك الطوا يةة  قةةد يضةةطّرهم الواقةةع تحةة  ضةةغطه ووطأتةةه يةةين تتةةأ م اةمةةور الةةى االسةةتجابة لةةداعي 

والمعجةزات النيّةرة يسةأل ، الشورى ففرعون على تجّبر  وتكبر  وفرعنته واستكبار  عندما رأى االيات المبصرة
ْجإْهََوَرَخإا َََُفَمإاَذََتَإمأُمُاوَ َ : مما يكى عنه سبحانه وتعةالى فةي سةورة العةراففي ييرة و دهشة   َقإاُلَوََراأ

َْفاََلأَمَاَْئْ ََحاْشْايَ َ َ {63}َوَبأَعثأ اٍاََعْلإيٍْ ََسإحَّ : بلقةيا عنةدما بلغهةا مةا بلغهةا مةن سةليمانو  .َيمأُتوَكَْبُكلِّ
 َ ْإَهُاو إاًَََحتَّإوََتشأ ًًََرمأ إْايََمإاَُكنإُتََقاْأَعإ َرفأتُإوْناَْفإاََرمأ َُ َُ ََياََريَُّهإاََلَمإ ولةو مةان هةضا ديةدنها فةي ، َقاَلتأ

الحكم الضي ترب  عليه ورّب  النةا  مةن يولهةا عليةه لمةا مانة  تلةك اإلجابةة التةي تةدل علةى مةا  امتةا وا بةه 
 :صدق فيهم قول االخراةيالم يتى  وخّفة، من قّوة اةجسام
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 جسم البغال وأيالم العصافير* ال بأ  بالقوم من طول ومن قصر 
 

 (:يا أبا عمير ما فعل النغير) لقد رّبى اإلسالم معتنقيه على الكرامة منض نعومة اةظفار 
 وال ألّقبه و الّسوأُة الّلقب* أمنيه يين أناديه ةمرمه                        

 

شةّب الوايةد مةنهم شةّب مريمةا  ال يسةّفه نفسةه وال يحقرهةا وال يعطةي الدنيّةة مةن نفسةه مختةارا  وال يتى اذا ما 
ُاَْإَليأإْكََفإانُظْايََمإاَذََتَإمأُمْايَ َ : يقول مما قال أولئك المشا يم َمأ َُقوٍَّ ََوُروُلَوََبمأٍسََشْايٍاََوَمأ ُلَو ُ َُروأ .  َنحأ
 .!و نور ال يبصر  اةذالء من النا  ، و شرف ال يستحقه اةخساء!! إن الحرية قيمة ال يطيقها العبيد 
وأشةار إليةه وأمةر بةه فةلمن الرسةول الكةريم بكلمةات ربّةه و طفةق ، ونة  عليةه، لقد أقةّر القةر ن المبةدأ الشةورىّ 
: كةان قمرتةه ذلةك المجتمةع الّربةاني الحةّر اةبةيّ وبةّرا و وفةاء ف، وسعادة ونمةاء، يجريها على الّنا  خيرا  وبرمة  

 َ َََينَتْصُاو ْأ ُُ ََلأَبغأُاَ ُْ أولم يرد هضا االنتصةار فةي سةياق اال تمةار إنهةا النّةواة الطّيبةة ،  َوَلَّْذيَ َْإَذَََرَصاَبُه
ُاُجَْإالَََّنْكًاََ : في اةرض الطّيبة ْ ََابِّْهََوَلَّْذيََخُبَثَاَلََيخأ ُاُجََنَباُتُهَْبْنذأ  .َوَلأَبَلُاََلأَّيُِّبََيخأ

 شبا الحرب خيٌر من قبول المظالم* فقاتل إذا لم تلق إال ظالمة  
- :و ريم اهلل من قال 

 وأنفا  يمّيا  تجتنبك المظالم*  متى تجمع القلب الضمّي و صارما   
 

و ممارسةة  و ، وسلوما  وأخالقةا  ، لقد أقّر اهلل عز وجل أمر الشورى قر نا  وأنفض  صلوات اهلل عليه قوال  و عمال  
تطبيقا  وتبعه في ذلك أصحابه الغّر الميامين وانسلك في سلكها وانتظم في نظامها صالحو المامنين فةي مةل 

وااليتفةال ، ي أن تتسةع  دا ةرة االهتمةام بهةاو هكضا اتسع  دا رة الشةورى فكةان مةن الطبيعة. عصر و مصر 
، تعةةّرض لهةةا مةةل مةةن تعةةاطى تفسةةير القةةر ن الكةةريم واالشةةتغال بةةه علةةى اخةةتالف درجةةة االهتمةةام. لهةةا والعنايةةة 

. ليه وسلم على تفةاوت بيةنهم وتبةاينوايتفل بها  مل من تعّلق بأسباب دراسة أياديث رسول اهلل صلى اهلل ع
وأفتةى فةي مسةا لها الفقهيةة المتشةعبة مةن بيعةة ، السيرة النبويّة مةن أقةدمين ومحةدقينوأشار إليها مل من متب 

وتناولها أهل اللغةة وصةّناع المعةاجم والقةواميا والمقةاييا بالشةرح ، وخالفها فقهاء اةمة وقضاتها وعلماؤها
هةا ذامةرين لفضةلها وصةدح بهةا الشةعراء الةضين استنشةقوا عبيرهةا منةوهين ب، وبيان أصلها واشةتقاقها، والتفسير

، يتةةةى اذا تقةةةادم العهةةةد بالمسةةةلمين وبعةةةدت الشةةةقة بيةةةنهم و بةةةين ديةةةنهم وتسةةةّل  علةةةيهم أُنةةةا  مةةةن خةةةارجهم
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وقسوة االستبداد أقبةل العقةالء مةنهم ينّقبةون عةن ، ومرارة االضطهاد، و خرون من داخلهم وذاقوا طعم الظلم
والعزيمةة علةى اسةتئناف ، والةوعي الحضةاري، ميةو فكر منير فكان  اليقظةة اإلسةال، وفقه شامح، تاريح باذخ

والعدالةةةة والشةةةورى والقةةةيم والمجةةةد والشةةةموخ الةةةضي ال ينمةةةو إال فةةةي أجةةةواء الحريةةةة ، مشةةةوار العةةةزة والكرامةةةة
 . النبيلة

، وهكضا ألفينا اهتمامةا متزايةدا وعنايةة متراممةة بالشةورى ومةا يتبعهةا مةن أنمةاو وأشةكال وماسسةات وأسةاليب
، وتلكةةةم العنايةةةة منةةةض أواخةةةر القةةةرن الماضةةةي وأوا ةةةل القةةةرن الحةةةالي مقاومةةةة لالسةةةتعمار، تمةةةاموبةةةر  هةةةضا االه

وبّشةةرت ، ومدافعةةة للباطةةل فكتةةب الكةةوامبي عةةن طبةةا ع االسةةتبداد ومصةةارع االسةةتعباد، ومناهضةةة لالسةةتبداد
، الشةةةورىودعةةةا المصةةةلحون والمجةةةددون الةةةى الحريّةةةة و يكةةةم ، مدرسةةةة اةفغةةةاني و محمةةةد عبةةةد  بالشةةةورى

ونقةةا  و ر ، استشةةرافا  لمسةةتقبل  اهةةر وضةةيء يسةةكب علةةى الحيةةاة نةةورا  متألقةةا  ، ووصةةل ياضةةر اةمةةة بماضةةيها
 .ومنظرا  بهّيا  ، متأنقا  

والمسةتغربين مةن بنةي جلةدتنا أن يصةبروا علةى هةضا السةيل الفكةرّي ، وما مان ةعداء اةمة من الملةل اةخةرى
، ي يريد أن يهدم هيكال  مهتر ا  ليقيم على أنقاضه يضةارة نابضةة بالحيةاةوالمّد اإلسالمي الكاس  الض، العارم

قا مةةة علةةى معةةاني الحريةةة و الشةةورى والعةةدل و االعتةةراف بحةةق االخةةرين فةةي التفكيةةر والتعبيةةر ، ناطقةةة بةةالحق
عقةود مةن  والمتابع للحرمة الثقافية والفكرية في بالد المسلمين منض . واالنعتاق من  صار االستعباد وأ الله 

الزمةةان ياليةة  جهةةدا  مكثفةةا  فةةي إبةةرا  محاسةةن الشةةورى ومزاياهةةا وال سةةّيما وقةةد لسةةع  يةةد البغةةي والعةةدوان 
 .رجال الثقافة والفكر 

وتشةدو بهةا لهةوات الشةعراء ولنخةتم ، ويتل ر عليها العقةالء، لقد أصبح  الشورى قضية ينبري لها المحامون
، وتنشةيطا  للقةراء، اتها ببعض مةا قةال أولئةك الشةعراء ترطيبةا  ل جةواءهض  المقدمة عن الشورى وأهميتها وأدبي

 .وترويحا 
مانةة  بيعةةة أبةةي بكةةر الصةةديق فلتةةة  وقةةى اهلل المسةةلمين شةةرها ممةةا قةةال عمةةر بةةن الخطةةاب وبةةدرت لجاجةةة 

 :سرعان ما يسم  ففرح لها بعضهم فقال 
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 ذهب اللجاج وبويع الصديق* يمدا  لمن هو بالثناء يقيق 
ما ظهرت  يات انحراف عن طريةق الخلفةاء الراشةدين فةي العهةد اةمةوي أنكةر الشةعراء مةا وقةع علةيهم و عند

 :من ييف و ظلم قال بعضهم 
 فلسنا بالجبال وال الةحديد* معاوى إننا بشٌر فأسحج 
 وليا لنا وال لك من خلود* أتطمع بالخلود إذا هلكنا  

 

 :الرجل الشتيمة بمثلها و خرج وهو يقولقالوا شتم معاوية  رضي اهلل عنه بعضهم فرد 
 !و سيفي صارٌم ومعي لساني  * أيشتمني معاوية بن يرب 

 

وفةةي العصةةر العباسةةي رفةةع بعةةض شةةعرا ه صةةوته ماديةةا  منوهةةا  بالشةةورى داعيةةا  الةةى اةخةةض بهةةا ةنهةةا ال تزيةةد 
 :و قوة الى قوة ، المستشير إال نورا  على نور

 برأي لبيب أو نصيحة يا م*  إذا بلا الرأي المشورة فاستعن
 فإن الخوافي قوة للقوادم* وال تجعل الشورى عليك  ضاضة 

 

أمةةا اةول فقا ةةد النهضةةة الشةةعرية . أمةةا فةةي عصةةرنا هةةضا الحةةديث فنكتفةةي بثالقةةة شةةعراء مّلهةةم محسةةن مجيةةد 
 :الحديثة محمود سامي البارودي ومان صايب لسان وسنان قال مخاطبا الخديوي 

 يجري عليها مل وال مرشد   وهي أمرم خطةةةةةةّةُسن المشورة 
 رب العباد  الى النبي محمةةد  هي سنة الدين التي أويى بهةةةةةةا
 ومن استهان بأمرها لم يرشد  فمن استعان بها تأيّد ملكةةةةةةةه
 إال جني بهما قمار السةةةةةادد  أمران ما اجتمعا لقا د أمةةةةةةةة

 شورى و جنٌد للعدو بمرصد  بينةةهةةةةمجمع يكون اةمر فيما 
  

وأمةا الثةةاني فةأمير القةةوافي أيمةد شةةوقي الةضي تبةةارك شةةعر  بمديةه للرسةةول صةلى اهلل عليةةه وسةلم وقنا ةةه علةةى 
 :شرعته ومنهاجه قال في همزيته المعروفة 

 واةمر شورى و الحقوق قضاء* فالدين يسر والخالفة بيعة 
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المقدمة فهو شاعر النيل يةاف  إبةراهيم صةايب القصةيدة الها يةة العمريةة التةي أما قالثهم الضي نختم به هض  
 :قال مناديا الخليفة الراشد الفاروق . سارت بها الرمبان 

 جزاك ربك خيةرا عن محبيهةا   يا رافعا راية الشورى ويارسهةةةا
 ر م الخالف و رأي الفرد يشقيها رأي الجماعة ال تشقى البالد به

 

 .واهلل وفي تجاربنا المعاصرة خير برهان على ما قال  ولقد صدق
- :وبعد 

فةةي مسةةاقها : ونافةةضة منهةةا نطةةّل علةةى الشةةورى فةةي مسةةاقات قالقةةة ، فهةةض  مقدمةةة لعلهةةا تفةةت  بابةةا  منةةه نلةةج
وفةةةي مسةةةاقها التةةةاريخي متمةةةثال فةةةي عصةةةر النبةةةوة والخالفةةةة ، التأصةةةيلي متمةةةثال فةةةي اللغةةةة والقةةةر ن والحةةةديث

في مساقها المعاصر متمثال في بعض القضايا المتشابكة مقضةية التشةابه واالخةتالف بينهةا وبةين قم ، الراشدة
 .الديمقراطية وقضية الحريات والتداول السلمي للسلطة وما أشبه ذلك من قضايا و تداعيات 
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 الشورى في سياق تأصيلي/  2
 في اللغة واالصطالح -أ
 القر ن الكريم -ب
 النبوي الشريففي الحديث  -ج

 

 -:الّشورى لغة واصطالحاً  -أ 
و أّول مةةةا نبةةدأ بةةةه أن نتنةةةاول . يةةف العلةةةم الةةةضي يريةةدون الحةةةديث فيةةهدرج أسةةالفنا الكةةةرام علةةى البدايةةةة بتعر 

ت )اإلطةةةار اللغةةةوي للشةةةورى الةةةضي يلةةةتما فةةةي المعةةةاجم ممقةةةاييا اللغةةةة ةبةةةي الحسةةةين ايمةةةد بةةةن فةةةار  
ممةا يلةتما فةي بعةض التفاسةير التةي تهةتم بالجانةب ،  الةدين الفيرو  بةاديوالقامو  المحي  لمجةد ( هة395

 .اللغوّي مكشاف الزمخشري و أيكام القرطبي 
اةول منهمةةةا إبةةةداء الشةةةيء ، والةةةّراء  أصةةةالن مضةةةطردان 1السةةةين والةةةواو( " شةةةور)قةةةال ابةةةن فةةةار  فةةةي مةةةادة 

شورا  اذا عرضةتها والمكةان الةضي يعةرض  (الدابة )وإظهار  وعرضه و االخر أخض الشيء فاةول قولهم ُشرُت 
مةةةن هةةضا البةةةاب : قةةةال بعةةض أهةةةل اللغةةة ، 2فيةةه الةةةدواب هةةو المشةةةوار، والبةةاب االخةةةر قةةولهم ُشةةةرُت العسةةل

والبعيةر . وهو مشتق من شلْور العسل فكةأن المستشةير يأخةض الةرأي مةن  يةر  : قال . شاورت فالنا في أمري 
 . 3" ير الحا ل المستشير البعير الضي يعرف الحا ل من 

، ومنةه أشةار إليةه أومةأ 5شةار العسةل اسةتخرجه مةن الوقبةة ( فصةل الشةين بةاب الةراء)القةامو   4وقال صايب
رة واستشةةةار  طلةةةب منةةةه وأشةةةار عليةةةه أمةةةر  و هةةةي الشةةةورى و المشةةةو ، يكةةةون بةةةالكف والعةةةين و الحاجةةةبو 

 ." المشورة
 

                                                 
1
 .تحقيق عبد السالم هارون  –مطبعة الحلبي  –م 0791الطبعة الثانية  – 3ج –مقاييس اللغة / ابو الحسين بن فارس  - 

2
  ألضُّ من السلوى إذا ما نشورها *  وقاسمها باهلل جهدا  ةنتمو  :   في رسالة الغفران يورد المعرّي قول اآلخر  - 

3
 .يعني الالقح من غير الالقح  -  

4
 .مطبعة الحلبي  –القاموس المحيط -مجد الدين الفيروزابادي - 

5
دّي بن و روى ابن فارس قول ع. َشَور تحركت الواو وانفتح ما قبلها فصارت ألفاً ( شار)وأصل . خلية النحل ( وسكون القاف  وبفتح الوا)الَوْقبة  -  

  و يديث مثل ماذّي ُمشار* و سماع يأذن الشيح له : يزيد 
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" قةال . الوسي  لما فيه مةن  يةادة معنةى ويسةن تمثيةل  1وال بأ  من أن نستأنا بمعجم يديث هو المعجم
إاَْ : شاور  في اةمر ُمشلاورة  و ِشوارا  طلب رأيه وفي التنزيل العزيةز َْفإاَََممأ ْأ ُُ الشةورى التشةاور و ، َوَشإاْواأ

َ  :وفي التنزيل العزيز ْأ َُشوَاىََبيأَنُه ْأ ُاُُ  . َوَرمأ
وهةةةضا مةةةا يخطةةةئ فيةةةه بعةةةض المعاصةةةرين فمةةةا نحةةةن ] والمنظةةةر  المخبةةةر( والشةةةورة)واةمةةةر الةةةضي يتشةةةاور فيةةةه 

ويمضةةي أصةةحاب المعجةةم الوسةةي  فةةي " [ . المالةةف " بصةةدد  شةةورى بةةألف مقصةةورة وتلةةك بتةةاء مربوطةةة 
العلةةيم الةضي ياخةةض رأيةةه فةةي أمةةر هةام علمةةي أو فنةةي أو سياسةةي أو قضةةا ي أو : والمستشةةار " إفةادتهم قةةا لين 

 " .نها ملمة محدقة ونصُّوا هاهنا على أ." نحو  
ويقةةال ، شةةار الشةةيء عرضةه ليبةةدي مةةا فيةه مةةن محاسةةن. مةةا ينصةة  بةه مةةن رأي و  يةةر  والملُشةورة : والملُشةورة 

وفي يديث طلحة مان يشور نفسه أمام رسول اهلل صةلى اهلل عليةه ، شار الدابة أجراها عند البيع ليظهر قوتها
 [ .أي يسعى و يخّف ليظهر بضلك قوته : وسلم 

واللغةة مصةدر مةن  –وقبل أن نخرج بخالصةة للمعنةى اللغةوي لكلمةة الشةورى نشةير الةى أن بعةض المفسةرين 
. 2الُبشةرىمصةدر شةاروته مالُفتيةا و " الُشةورى" إن : أشاروا الى اشتقاق ملمة شورى فقالوا  –مصادر التفسير 
 . 3"اشتوارا  " وسما  ابن تيميه 

وإشةةةارة الةةةى بعةةةض متةةةب التفسةةةير يتبةةةين لنةةةا أّن الّشةةةورى اجتهةةةاد ممةةةا مضةةةى مةةةن سةةةياية فةةةي بعةةةض المعةةةاجم 
وأخةةةض لخالصةةةة الشةةةيء ، واسةةةتخراج واسةةةتنباو وتظةةةاهر وتعاضةةةد و تكةةةاتف علةةةى اسةةةتعراض أيسةةةن الوجةةةو 

 .وإظهار للقّوة و الخّفة والنشاو وهضا بعض ما استجال  العلماء في مجال االصطالح ،  بدتهو 
ريف وايد جامع مانع للشورى وهناك جملة تعريفات تجدها مبثوقةة هنةا أما في االصطالح فليا هناك من تع

قةال عةدنان النحةوي . وهناك عند من اهتموا بهض  القضية وقد تطول تلك التعريفات وقد تقصر وقد تتوسة  
فةةي أمةةر مةةن أمةةور المةةامنين أفةةرادا  و جماعةةة وأمةةة ، الشةةورى اإليمانيةةة هةةي التعةةاون فبتبةةادل الةةرأي ومداولتةةه" 

                                                 
1
 .م 0791 -مجمع اللغة العربية بالقاهرة –إخراج إبراهيم مصطفى واحمد حسن الزيات و حامد عبد القادر و محمد النجار  -  

2
 .ن نسبهما المحقق الى بشار بن برد في فضل الشورى وفيه استشهاد ببيتي 09/39الجامع ألحكام القرآن / ، والقرطبي3/719الكشاف /الزمخشري   

3
 .هـ 0371الطبعة االولى  -مجموع فتاوى ابن تيميه -00ج/كتاب التفسير    
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ى قواعةةد تحةةدد  ايةةات عةةن الحةةق أو مةةا هةةو أقةةرب اليةةه طاعةةة و عبةةادة و بةةضلك تصةةب  الشةةورى نظامةةةا  علةة
 . 1.."ونهجا  متناسقا  يرتب  بمنهج اهلل ارتباطا  متينا  ليكون جزءا   منه ال ينفصل ، متكامال  

لة إدارة الدولةةة الشةةورى هةةي المةةادة اةساسةةية الفّعالةةة فةةي التفكيةةر اإلسةةالمي بصةةدد مسةةأ" وقةةال محمةةد أسةةد 
وهي تشمل مل صغيرة و مبيرة من دقا ق يياتنا السياسية ومل أمر من اةمور ذات الطةابع العةام  و هةي جةزء 

 .2" ال يتجزأ من أسلوب الحكم نفسه 
وهةي اسةتخراج الةرأي بمراجعةة الةبعض ، الشورى هي المفاوضة في الكالم ليظهةر الحةق" وقال بعض العلماء 

 .3" إلى البعض 
وهةي صةفة مةن صةفاته الال مةة وهةي مبةدأ ، ومهما يكن من شيء فالشورى سمة من سةمات المجتمةع المسةلم

مةةةةن المبةةةةادة اإلسةةةةالمية العامةةةةة التةةةةي ينبغةةةةي ان ينصةةةةبا بهةةةةا المسةةةةلمون أفةةةةرادا  و جماعةةةةات وماسسةةةةات و 
وقةد ذمةر هةضا .  4" المشةاورة مةأمور بهةا شةرعا  " قال ابن جةزي . مجتمعات و دوال  امتثاال  ةمر اهلل عز وجل 

إإا : عنةةد تفسةةير  لقولةةه تعةةالى( التسةةهيل ) فةةي متابةةه  َْفإإاَََممأ ْأ ُُ وبهةةض  . مةةن سةةورة  ل عمةةران  َوَشإإاْواأ
 .الكلمة المحكمة الفاصلة نختم هضا الفصل الضي تناولنا فيه الشورى لغة واصطاليا  

 

- :الشورى في القر ن الكريم -ب
و نريةةد أن نلقةةي علةةى . القةةر ن الكةةريم أشةةار الةةى الشةةورى فةةي مواضةةع منةةه ذمرنةةا فةةي مقدمةةة هةةضا البحةةث أن 

 .و  يادة تفصيل و تكميل ، وأن نزيد تلك اإلشارة فضل بيان، هض  الدا رة شعاعا  من نور
البقةةةرة و ل ) جةةةاء ذمةةةر الشةةةورى باسةةةمها و مشةةةتقاتها فةةةي قةةةال  سةةةور قنتةةةان منهةةةا مةةةن السةةةبع الطةةةوال وهمةةةا

ومنهةا ، وظلة  البقةرة نصةا  مفتويةا  علةى مةدى سةنين، مال السورتين نزل بالمدينة المنورةو معلوم أن  . (عمران
نزلة  فةي قةول بعضةهم ونزلة   ل عمةران  5ما نزل أول العهد المدني ومنها ما نةزل  خةر  بةل منهةا  خةر  يةة 

 وهةةي سةةورة 6فةةي أجةةواء ُأيةةد  ومةةا تبعهةةا مةةن همةةوم و تكةةاليف وأمةةا السةةورة الثالثةةة فمةةن المثةةاني مةةن  ل يةةم 
                                                 

1
 .بتعريف وهو تعريف طويل كما ترى أعرضنا عن بعضه / مالمح الشورى في الدعوة االسالمية / عدنان على رضا النحوي   

2
 .بيروت ونقله الى العربية منصور محمد ماضي  – 17-11/ الحكم منهاج االسالم في/ محمد أسد    

3
 .م 0773الفكر الحركي االسالمي وسبل تجديده  –الندوة الثانية  –وزارة األوقاف  –الكويت  –نحو شورى فاعلة    

4
 . 0/011ج  

5
 .وانظر اإلتقان للسيوطي  -110/سورة البقرة{ .. واتقوا يوماُ ترجعون فيه الى هللا } هي قوله سبحانه وتعالى   

6
 ( .إذا وقعت في آل حم وقعت في رياض دمثات أتأنق فيهن ) أثر عن ابن مسعود قوله  -  
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وفةي هةضا إشةارة ناطقةة و داللةة واضةحة علةى أن الشةورى ال مةة مةن لةوا م . الشورى ومعلوم أنهةا نزلة  بمكةة 
فةي قلةة مةانوا أو فةي  ، وأطةوارهم ومرايةل ييةاتهم مستضةعفين مةانوا أو متمكنةين، المسلمين فةي مةل أيةوالهم

 .مّله يخافون أن يتخطفهم النا  أصحاب دولة و صولة و سلطان يُهاب أم متجردين من ذلك  ، مثرة
وبرهةةان سةةاطع علةةى أن أمةةر ، إن وصةةف المةةامنين بةةأنهم ذوو تشةةاور وهةةم فةةي يالةةة استضةةعاف لةةدليل قةةاطع

والدولةة بمبناهةا المرسةوم ليشةمل مةل أمةر مةن أمةور المسةلمين ال ، الشورى يتجاو  السياسة بمعناها المحدود
فمةا مةن شةيء ترمةه الشةارع الكةريم . شةئ  مةن تقسةيمات فرق في ذلةك بةين سياسةة واقتصةاد و اجتمةاع ومةا 

ومةةا أوسةةعها مةةن ، عفةةوا  مسةةكوتا  عنةةه اال وهةةو داخةةل دخةةوال  أوليةةا  فةةي دا ةةرة الشةةورى ال ينةةا ع فةةي ذلةةك منةةا ع
إن مةةل مةةا يسةةميه الفقهةةاء . ومةةا أفيحةةه مةةن سةةهل ، ومةةا أفسةةحها مةةن فرصةةة، ومةةا أريبهةةا مةةن مجةةال، دا ةةرة

 .من أي باب من أبواب الشورى شاءت بال يرج وال عن  وال يساسية بالمصال  المرسلة تدخل 

- :أما االيات من السور الثال  فهي قوله سبحانه 
1-  َلُإإوْا ًَََوعَلإإوََلأَموأ ََلاََّعإإاَع َّْ ََراَََاََر َُيإإْت َليأْ ََكإإاْمَليأْ َْلَمإإ أ ََحإإوأ ُُإإ َّ ْعإإعأَ ََروأاَلَا ََوَلأَوَْلإإَاَُتَُياأ ُقُهإإ َّ َلإإُهَْاقأ

َُاََواَلََموَأ ََوَْلإإَاُ َْبَوَلإإْا إإَعَهاَاَلَُتَعإإٌاَّ ِأإإُسَْإالََُّوسأ َْبإإالأَمعأُاوْ َاَلَُتَكلَّإإُ ََن إإَوُتُه َّ لُإإوُاَلَّإإُهَْبَوَلإإْاْ ََوَعَلإإوََوْكسأ
نأُهَماََوَتَشاُوٍاََفاَلَُجَناَحََعَليأْهَماَ ََراَََاََْفَصااًلََع ََتاٍََضَمِّ  . 1َلأَوَْاْثَْمثأُلََذْلَكََفْن أ

2-   ََْلإإك ََحوأ إإوَأَْمإإ أ َِعُّ َُكنإإَتََفظلإإاََغْلإإيَظََلأَنلأإإْبَاَلن ََوَلإإوأ ْأ إإَ ََللنإإْهَْلنإإَتََلُهإإ َمِّ ًٍ َمإإ َََفْبَمإإاََاحأ ْأ ُ ََعإإنأُه َفإإاعأ
ََلأُمَتَوكِّلَْ ََللنَهَُيْحبُّ ََعَلوََللنْهَْإ َّ َتََفَتَوكَّلأ ْاََفْنَذَََعَقمأ َْفاَََممأ ْأ ُُ ََوَشاْواأ ْأ ََلُه ِْاأ َتغأ  . 2يَ ََوَسأ

3-  َََوْممَّا ْأ َُشوَاىََبيأَنُه ْأ ُاُُ اَلَ ََوَرمأ ََوَرَقاُمَوََلصَّ ْأ َتَجاُبَوَْلَابِّْه ُِْنو َََوَلَّْذيَ ََسأ َُين ْأ ُُ   . َ3ََاَققأَنا
وهةو مةةن اةمةةور  4االيةة اةولةةى تتحةد  عةةن أمةر أسةةرير بةين المةةرء و  وجةه فةةي أمةر يتعلةةق بالّرضةاع و الفصةةال

 اةسةرية التةي يةن  عليهةا القةر ن الكةريم لةئال يضةيع الولةد فةي الخةالف الناشةب بةين الرجةل و وجتةه ولةتحف 

                                                 
1
 133 -البقرة   

2
 . 057 –ال عمران   

3
 . 31 –الشورى   

 
4

 -: ققال الفرز د" فصيل " فطام وابعاد الطفل عن ثدي أمه ومنه يقال لصغار ولد الناقةالفصال بمعنى ال 

 فلْدعاءل قد يلب  علّي عشاري مم خالة لك يا جرير و عمة

 فطّارة لقوادم اةبةةةةكار شغَّارة   تلِقُض  الفصيل برجلها
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وانظةةر ميةةف أن الشةةورى تةةدخل لتةةنظم ييةةاة المجتمةةع فةةي مةةل "  ال ضةةرر وال ضةةرار" الحقةةوق تحةة  قاعةةدة 
 .ُشعبة من شعبه 

التةي نةزل فيهةا الرسةول صةلى اهلل عليةه " أيةد " واالية الثانية من سورة  ل عمران نزل  بعد هزيمةة ماقتةة فةي 
رج و سةةلم عةةن رأيةةه و رأي بعةةض الجلّةةة مةةن أصةةحابه لّمةةةا رأى ر بةةة اةمثةةر فةةي الخةةروج لمالقةةاة العةةدو خةةةا

ومان المتوقع أن يالم أولئك علةى إلحةايهم علةى الرسةول صةلى اهلل عليةه وسةلم أو أن تةنق  قيمةة . المدينة 
الشورى التي مان  نتيجتها  ير موفقة إذ أدت الى الهزيمة فلربما قيل لو أنهم لم يخرجوا لكةانوا الةى النصةر 

، وتةدعو 1شةورى و تامةد وجوبهةا أقرب ولكن لم يحد  شةيء مةن ذلةك قةّ  فجةاءت االيةات تحةضُّ علةى ال
رى وأنةه واجةب مفعةول و أمةر الى االستمساك بها وإشاعتها في النا  وهضا مما يةدل علةى تعظةيم شةأن الشةو 

 .ممتثل
ويجتنبةةةون مبةةةا ر اإلقةةةم والفةةةواي  ، االيةةةة الثالثةةةة جةةةاءت فةةةي إطةةةار صةةةفة المةةةامنين الةةةضين يسةةةتجيبون لةةةربهمو 

وانظةةر ميةةف أن اهلل عةةز وجةةل فةةّرق بةةين . ذلةةك مةةن الصةةفات الروا ةةع وينتصةةرون إذا أصةةابهم البغةةي إلةةى  يةةر 
ورفعةةةا  ، صةةةفة الشةةةورى تنويهةةةا  بهةةةا... وبةةةين اإلنفةةةاق بإقحامةةةه لتلةةةك الصةةةفة المت لئةةةة  2اةمةةةر بإقامةةةة الصةةةالة

ويتخض بعضه أربابا  من دون اهلل وينقسم النةا  ، وإظهارا  لفضلها فالمجتمع الضي يستبد بعضه ببعض، للوا ها
وال نقد و ال اعتةراض مهمةا سةيم مةن ، و عبد يسمع و يطيع هكضا بال أخض و ال ردّ ، فيه الى سّيد يأمر وينهى

مجتمع ال يستحق أن ينتسب الةى المجتمةع اإلسةالمي الكةريم مجتمةع الربانيةة الةضي يكةّرم فيةه ، خطة خسف
 .اإلنسان وال يهان 

إنهةا تتغلغةل برويهةا و ريحانهةا ، كريمةات السةالفاتوال يحسبّن أيةد أن أمةر الشةورى مقصةور علةى االيةات ال
مةأهول وإن ..  3و اذا الربةع مةأهول، واذا الطيةب عةابق، في قنايا الكتاب الكريم و تضاعيفه فإذا الظّل وارف

ووقةةع الطةةالق فاال تمةةار بمعةةروف مةةن شةةأنه أن يةةرمم العالقةةةات ، وبةةان الخلةةي ، ريةةل أهلةةه و ظعةةن سةةامنو 
ََواَلََ: وأن يبني جسورها فإذا هي ممتدة، مةاإلنسانية فإذا هي قا  ْأ إْاُك َمِّإ َُوجأ ََحيأإُثََسإَكنتُْ َْمإ أ إْكُنوُُ َّ َرسأ

                                                 
1
وهو { فكلوا منها } وقد يأتي لإلباحة { فاكتبوه } وقد يأتي للندب واالستحسان { أقيموا الصالة }األمر كما يبين أهل األصول قد يأتي للوجوب     

 .ال ينصرف الى غير الوجوب إال  بقرينة 
2
لما ) و حتى لما قال الراعي النميري ( كاة قرينة الصلوات إن الز) يأتي ذكر الصالة و الزكاة في القران مجتمعاً متجاورا حتى قال ابو العتاهية   

 .قال الشراح الماعون الزكاة والتهليل الصالة وفّرق في اآلية بين المتجاورين تعظيماً للوسيط ( يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليال 
3
 :في هذا نظرالى نحو قول ابي الطيب  المتنبي   

 فرت أن  و هّن منك أواهلأق* لك يا منا ل في القلوب منا ل 
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ََفإإنَْ َلُهإإ َّ ََحتَّإإوََيَعإإعأَ ََحمأ ُِْنَوََعَلإإيأْه َّ إإٍلََفإإَمن َُرواَلْتََحمأ ََوَْن َُكإإ َّ َْلُتَعإإيُِّنَوََعَلإإيأْه َّ وُُ َّ َُتَعإإااُّ ْأ َعإإعأَ ََلُكإإ ََراأ  أ
إإَاىَ ْعإإُىََلإإُهَُرخأ ََفَسُتاأ ْأ ُت إإُاوٍ ََوَْن ََتَعاَسإإاأ ََورأَتْمإإُاَوََبيأإإَنُكَْْبَمعأ َُرُجإإوَاُُ َّ ال تمةةار بمعةةروف يهتةةّز لةةه وا َفإإٌُتوُُ َّ

ا العتةاب الةضي ُيشةّتم  وال قةم هةض،  صن الحياة أخضر نديا في يال االفتراق فكيةف هةو فةي يةال االجتمةاع
ََ: يُلما ْأ ُت فمن شأن اإل تمةار بمعةروف أن يصةايبه تياسةر ال تعاسةر ولكنهةا الةنفا اإلنسةانية  َوَْن ََتَعاَساأ

و إذا تنقلةة  فةةي ريةةاض الكتةةاب و مروجةةه . ى اال تمةةاري الميمةةونالتةةي تستعصةةي اييانةةا  علةةى العةةالج الشةةور 
والبعةد ، فإنك واجد تعابير ال تعزب عن مجةاالت الشةورى وأجوا هةا فالمحةاورة الكريمةة والمجادلةة بالحسةنى

مةّل ذلةك يمة ُّ الةى ،  و البصر وإرجاعةه، و الفكر وإعماله، و الدعوة الى الّنظر وتقليبه، عن اإلمرا  و اإللزام
وقمةةر يةةانع ، و المتنقةةل بةةين الكتةةاب و السةةنة مالمتةةأنّق فةةي أصةةل فةةارع. ويبةةل متةةين ، شةةورى بسةةبب واشةةجال

 . والتماسا  للبرمة ، و تكميال  للفا دة، الى الحديث النبوّي الشريف تأصيال لمعنى الشورى.. فإلى هناك 
 

 :الشورى في الحديث النبوّي الشريف  -ج
ن قواعةةد و أسةةا وأفكةةار و مضةةامين وسةةلم الترجمةةة العمليةةة لمةةا فةةي القةةر ن مةةرسةةولنا الكةةريم صةةلى اهلل عليةةه 

ى القرطبةةي فةةي صةةدر سةةورة ميةةف ومةةان خلقةةه القةةر ن يرضةةى لرضةةا  ويسةةخ  لسةةخطه ويكةة .ومثةةل وأخةةالق
ق رسةةول اهلل عةن السةيدة عا شةة رضةةي اهلل عنهةا أنهةا تلة  االيةات العشةةر منهةا وقالة  هةض  أخةال( المامنةون)

نظةرا  و ، فلةم يةك شةيئا عجيبةا أن تنةال الشةورى يظهةا مةن الرسةول الكةريم قةوال  و فعةال  . وسةلمصلى اهلل عليةه 
يسةةمع لهةةم مةةان يةةوّقرهم و . هريةةرة أمثةةر النةةا  مشةةاورة ةصةةحابهومةةان ممةةا روى عنةةه صةةايبه أبةةو ، وممارسةةة

: ُأٌذن و عتّةاب بةن قةيا هةةو" 1نبيةل بةن الحةار  "أمثةال ويصةدقهم يتةى قةال بعةض السةفهاء مةن المنةافقين
ََْْمُ َل ْمُ َْباللنإْهََوُيإؤأ َُيإؤأ ْأ َُرُذُ ََخيأإٍاَلَُّكإ ُُإَوَُرُذُ َُقإلأ ََوْيُنولُإوَ َ ُذوَ ََلنَّْبإاَّ ََلَّْذيَ َُيؤأ ُْ ًََُوْمنأُه َمإ ْمْنيَ ََوَاحأ لأُمإؤأ

َ ََعإَذَُبَرَْلإيُْ ْأ ُذوَ ََاُسوَلََللنْهََلُهإ ََوَلَّْذيَ َُيؤأ ْأ وهكةضا تختةل مةوا ين العظمةة اإلنسةانية .   2لِّلَّْذيَ َآَمُنوَأَْمنُك
المعةروف عنةدهم منكةةر ، عنةد ضةعاف اةيةالم فتصةب  صةةفة المةدح عنةدهم ذمةا  و صةفة الةةضم عنةدهم مةديا  

وأمةةا مةةن يسةةّفه أيالمهةةم، ، أمةةا مةةن يحتةةرم المةةامنين و يعيةةرهم سةةمعه فهةةو المةةضموم. عنةةدهم معةةروفوالمنكةةر 
 . وينصرف عنهم و يستبّد بهم  ير عابئ بهم وال  به فهو الممّدح ويا لها من نظرة سقيمة يمقاء 

                                                 
1
 .م 0793بيروت الطبعة الثانية –در الكتاب العربي  – 1/91ج -كتاب التسهيل -ابن جزي الكلبي  

2
 . 90 -التوبة  
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الشةورى فةي )ممةا سةنرى فةي الفصةل القةادم   -لقد ربى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أصحابه على الشورى
ولةةيا ، م وسةةلمهم ال يتخةةض مةةن دونهةةم وليجةةةومةةان معةةم فةةي أفةةرايهم وأتةةرايهم و يةةربه -إطارهةةا التةةاريخي

فةةي روايةةة .. وهةةض  هةةي الصةةفة التةةي أراد أصةةحابه أن يورّقوهةةا فةةي الحكةةام . بيةةنهم وبينةةه أبةةواب وال يجةةاب 
مةن ) الترمضي عن ابي مريم اة دي أنه دخل على معاوية فقال سمع  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقةول 

المسةةةلمين فايتجةةب دون يةةةاجتهم و خلةةتهم وفقةةةرهم  ايتجةةةب اهلل دون  وال  اهلل عةةز وجةةةل شةةيئا مةةةن أمةةور
 ( .ياجته وخلته وفقر  

وهناك أياديث في االستشارة و االستخارة و ما ينحو ذلكم المنحى أضربنا عنها الضمر صةفحا  لمةا فيهةا مةن 
 .ضعف ولين وفي الصحي  عنها مفاية و مقنع 
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 الشورى في إطارها التاريخي/ 3
 سيرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم في -أ
 في عهد الصحابة رضوان اهلل عليهم -ب

 

- :الشورى في العصر النبوّي  -أ
وأمثةر ، سبق أن ذمرنا أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم هو النمةوذج العملةي فةي تطبيةق مبةدأ الشةورى و مثالةه

ولمعةارك إال أن هةضا ال يعنةي أنهةا مةا  ما يتجلى تطبيق مبدأ الشورى وممارسةته فةي السةير والمغةا ي والحةروب 
ويسةبك . وصبغة أمةة ، ونظام يكم، وشرعة دين، وذلك أن الشورى منهاج يياة. مان يعمل بها إال هنالك 

فقةد رمةى المنةافقون أم ، أنه صلى اهلل عليه وسلم مان يستشير يتى فيمةا يحسةبه النةا  مةن الشةاون الخاصةة
فاستشار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم علّي بةن أبةي  1ي الحلصلاُن الّر انالمامنين عا شة بما برأ  اهلل منه فه

 .  2طالب و أسامة بن  يد
. ولعّل من أبر  اةمثلة على تلةك الممارسةة الشةورية الراشةدة مةا يةد  يةوم بةدر و أيةد والخنةدق والحديبيةة 

فوجةدهم ( أشيروا علّى أيها النا  :) أما في بدر فقد استشار قبل بدايتها جموع المهاجرين و اةنصار قا ال  
ولةةةم تكةةةن ، و عزيمةةةة و مضةةةاء، ووفةةةاء و والء، و نصةةةرا و مةةةاا رة، علةةةى قلةةةب رجةةةل وايةةةد إيمانةةةا و تسةةةلميا  

واإلبقةاء علةى قليةب  3وفيهةا اسةتجاب لةرأي الحبةاب بةن المنةضر فةي هةدم الُقلُةب.. مشاورته لفريق دون فريق 
ومةنهم  4ل  المعرمة ماذا يصنعون باةسرى فمنهم من أشار بالقتةلو استشار أصحابه وقد انج. منه يستقون 

وهكةةضا ألقةة  ، وإشةةعال الةةوادي علةةيهم نةةارا   6و مةةنهم مةةن أشةةار بجمةةع يطةةب جةةزل 5مةةن أشةةار بأخةةض الفديةةة
 .الشورى بظاللها الممدودة بدءا  وختما  

                                                 
1
 وتصب   رقى من لحوم الغوامل* يلصلان ر ان ما تزلنُّ بريبة : إشارة الى قول حسان ابن ثابت في مدحها رضي هللا عنها   
 

2
من أن يشار اليها وأشارت اليها كتب المغازي  والسير فيي األحادييو و كتيب السييرة كيابن هشيام وكتيب التفسيير كيالطبري فيي سيورة القصة أشهر   

 .النور 
3
 .  ج مفردة قليب وهو البئر أو الركبة : القلب   

4
 .عمر بن الخطاب   

5
 .ابوبكر الصديق   

6
 عبد هللا بن رواحه   
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و مةةنهم عّمةةه يمةةزة سةةّيد  اسةةتجاب رسةةول اهلل صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم للجةةم الغفيةةر مةةن أصةةحابه" ُأيةةد " وفةةي 
رأي جماعةةة مةةن رأيةةه و  أخةةض بةةرأيهم وتةةرك" .. بةةدر " الشةةهداء  ومعظمهةةم مةةن الشةةباب الةةضين فةةاتهم شةةرف 

 . 1أصحابه بالر م من رؤيا الدرع الحصينة والبقر المضّب  والسيف المثلوم
وقةد أسةفرت الشةورى عةن ، و ترميةز المعةاني، وإقبات القةيم، خرج ومان اةصوب البقاء ولكنه تقرير المبادة

 .عقب الهزيمة(  ل عمران )قيمتها العالية في تأميد اهلل لها في سورة 
ويوم اةيزاب يستجيب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لرأي صايبه سلمان بحفر الخنةدق ولةم يكةن تةدبيرا  

يتةى ينصةرفوا عةنهم فيقولةوا وفيها يشاور اةنصار على أن يدفعوا للعدّو شةيئا مةن الثمةار ، يربيا عربيا معهودا
أنةةتم و ذلةةك وأعةةرض عمةةا مةةان قةةد شةةرع فيةةه مةةن محةةاوالت المسةةاومة : لةةيا لهةةم عنةةدنا إال السةةيف فيقةةول 

 .   على االنصراف 
أما في الحديبية فقد يقال أنه خالف رأي جمهور أصحابه للنظر المستعجل ولكنه على التحقيق ويةي خةارج 

هلةك .. وما هو لها بخلق إني عبد اهلل و رسوله ولن يضيعني ربةي  2ءما خ ت القصوا.. عن مجال الشورى 
ايلةق وانحةر قةم انظةر ميةف يكةون فةإذا : وهنةا تظهةر يكمةة  وجةه أم سةلمة . المسلمون أمرتهم فلةم يمتثلةوا 

إنةه الةةرأي ومةا هةو بوقةةف (  يبةضا أنةة  أم سةلمة لةوالك لهلةةك المسةلمون ) بهةم يتواقبةون لنحةر هةةديهم تواقبةا  
ورسةةولنا الكةةريم صةةلى اهلل عليةةه ، 3وقةةد يوجةةد فةةي الشةةباب ممةةا يوجةةد فةةي الشةةيوخ، لرجةةال دون النسةةاءعلةةى ا

وسلم يري  على تربيةة اإلنسةان علةى اسةتخراج الةرأي واسةتنباطه بوسةا له المعروفةة مةن اجتهةاد فةي الشةورى 
 .في مواضع االجتهاد فإن مان الن  فاالجتهاد في فهم مدلوالته ومعانيه ومقاصد  

وأبةةر  عنةةوان فأصةةبح   ، و أبهةةج منظةةر، هكةةضا أبةةر  الرسةةول صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم الشةةورى فةةي أبهةةى صةةورةو 
 .و اللواء المرفوع في يياة المسلمين الفكرية و السياسية وفيما سواهما ، مأنها العلم المنصوب

 

                                                 
1
عليه وسلم الدرع الحصينة بالمدينة والبقر المذبح بقتيل جماعية مين أصيحابه و السسييف المثليوم بقتيل رجيل مين ذوي قربياه  أّول رسول هللا صلى هللا  

 .فكان حمزة 
2
 .كحرنت و زنا للمعنى : القصواء ناقته صلى هللا عليه وسلم وخألت  

3
 -:إشارة الى قول المتنبيء   

 الضي أعط  وتجريةبيمني بحلمي * لي  الحواد  باعتني الضي أخضت 
 قد يوجد الحلم في الشبان و الشيب* فما الحداقة عن يلم بمانعةةةة 
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- :الشورى في عصر الصحابة -ب
وهةضا فةي يةد ذاتةه يةدّل علةةى أن ، يعةّين مةن يخلفةه التحةق الرسةول صةلى اهلل عليةه وسةلم بةالرفيق اةعلةى ولةم

 1"سةقيفة بنةي سةاعدة " اجتمع فةي. اةصل في الحكم التشاور والتداول واالختيار ال التعيين والّن  المباشر
ومان  المحاورة الحّرة المفتوية فةي مةن يخلةف رسةول . جمهرة من اةنصار ولحق بهم قالقة من المهاجرين 

 وسلم  اهلل صلى اهلل عليه 
 2اةمةر لنةا نحةن اةنصةار، طرية  االراء فةي يريّةة و جةرأة و شةجاعة. وقد ال تخلو من ِشةدَّة و ِيةدَّة أييانةا  

اةمةراء ( المهةاجرون)نحةن ..  4منا أمير و منكم أمير..  3هضا اةمر ال يصل  إال في هضا الحي من قري .. 
قال عمر بعةد أن قةال أبةو بكةر رضةي  لكةم أيةد هةضين ابس  يدك أبايعك .. وأنتم الو راء ال نفتات عليكم 
و هكةضا  يمضةي التةداول الفسةي  يتةى يبةايع .. 5ال تنةا عوا هةضا اةمةر أهلةه..الرجلين يعني عمر و أبا عبيدة 

ولم يقف اةمر عند هضا الحةد بةل عةّد ذلةك ضةربا مةن ضةروب الترشةي  يتةى تمة  البيعةة العامةة . ةبي بكر 
مان عزمةه علةى إنفةاذ بعثةة أسةامة بةن  يةد . كر الخالفة فسار بها على نهج الشورى في المسجد فتولى أبو ب

ر ةم معارضةة بعضةةهم ةنهةا إتمةام لمةةا بةدأ  رسةةول اهلل صةلى اهلل عليةه وسةةلم  ومةان عزمةه علةةى قتةال المرتةةدين 
إاَلَ ََوآتَإُوَأَ : لما في ترك الزماة من نق  في الدين َْفإاََلإاِّي ََْفْن َتَإاُبوَأََوَرَقإاُموَأََلصَّ ْأ َوَُنُك .  6 َلقََّكإاَ ََفإْنخأ

 .ومناقشة أدت الى اقتناع  فإنفاذ باقتراح من عمر 7ومان جمع القر ن
واسترد أرضا مان قد أقطعها ل قراع بن يابا وعيينة بن يصةين بعةد أن تبةين أن هةضا ممةا ال يسةتبد بةه دون 

ولةم تةتم خالفةة راشةدة . ورى راقيةة مشةهودة ذوي الرأي من المسلمين وهكضا مض  خالفتةه الراشةدة فةي شة
 .وايدة إال ببيعة محضورة  

اسةةتخلف أبةةو بكةةر عمةةر واالسةةتخالف إن هةةو إال ترشةةي  لةةيا لةةه مةةن أقةةر قةةانوني دسةةتوري إال بالّرضةةى الةةضي 
ممةا   –فتخلّةف بعضةهم ، وال يشةترو فةي البيعةة أن تكةون إجماعةا. تعبر عنه البيعة العامة مةن قبةل المسةلمين 

                                                 
1
 .كانت مكانا لتبادل اآلراء لألنصار بالمدينة كما دار الندوة للقرشيين بمكة   

2
 .كان هذا رأي سعد بن عبادة الخزرجي  و جماعة   

3
 .الصديق  رقالها أبو بك  

 
4
 ذرقالها الحباب  بن المن  

5
 .قالها النعمان بشير االنصاري   

6
 . 00 -التوبة  

 
7
 .قصة جمع القرآن مذكورة في الصحيحين و السنن  
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و مةن . ال يضةّر مةا دامة  الجمهةرة الغالبةة راضةية  –فةي بيعةة ابةي بكةر اذ تخلّةف مةثال سةعد بةن عبةادة  يةروي
أبةةر  اةمثلةةة التةةي وقةةع فيهةةا خةةالف فةةي الةةرأي مبيةةر أرض السةةواد بةةالعراق إذ ذهةةب جماعةةة مةةن بيةةنهم عبةةد 

وهةو ينظةر  -ن رأي عمةرومان مة، الريمن بن عوف و بالل بن رباح أنها فيء  ينبغي أال يحبا عن المقاتلين
أال تقسةةةم بةةةل تتةةةرك مةةةاال عامةةةا مشةةةترما بةةةين السةةةابقين  –الةةةى مسةةةتقبل اةجيةةةال القادمةةةة نظةةةرة عبقريةةةة نافةةةضة 

والاليقين ولكنه لم يستبد بهضا الرأي ةن االسةتبداد لةيا مةن طبيعةة االسةالم وال المسةلمين بةل ظةل ُيشةاور 
ووجةدوا ضةالتهم المنشةودة  ، ور وهةداهم الةى رشةدهمويناق  ويجادل يتى شرح اهلل الصةد، و يأخض ويعطي

فةةةي  يةةةات سةةةورة الحشةةةر سةةةورة بنةةةي النضةةةير التةةةي ذمةةةرت فةةةيمن يلةةةيهم الفةةةيء اهلل و رسةةةوله  وذوي القربةةةى 
َ : قم ذّمرت المهاجرين فاةنصار قم ذمرت، والمسامين و ابن السبيل ْأ ُْ ْا  .   1َوَلَّْذيَ ََجاُؤَوَْم ََبعأ
وسةةنة رسةةوله صةةلى اهلل عليةةه ، والوقةةوف عنةةد متابةةه، عنةةه مةةثال عاليةةا فةةي التواضةةع هللوضةةرب عمةةر رضةةي اهلل 

، "أصةاب  امةرأة و أخطةأ عمةر " و سماع النصيحة  ير مستنكف وال مستكبر، ، وسلم وتوطئة الكنف لخلقه
هةا ال خيةر فةيكم أن لةم تقولو " ، "الحمد هلل الضي جعةل فةي أمةة محمةد مةن يقةّوم اعوجةاج عمةر بحةد سةيفه " 

، إلةةى  يرهةةا مةةن الكلمةةات "النةةا  وقةةد ولةةدتهم أمهةةاتهم أيةةرارا متةةى اسةةتعبدتم " ، "وال خيةةر فينةةا إن لةةم نسةةمعها 
و ، النواضةر التةي أقبلةة  تلينةا تشةةقُّ القةرون شةقا  والتةةي ال تخةرج إال مةةن قلةب يةّي قةةد  مرتةه معةةاني االسةالم الخالةةدة

سةةاة الةةى  يةةر ذلةةك ممةةا جةةاء بةةه نبةةّي الريمةةة المهةةداة والنعمةةة قيمةةه الثابتةةة مةةن يريةةة وعةةدل و مسةةاواة و ريمةةة و موا
 . المسداة 

وقةام المهةاجرون واةنصةار للنصةر والمةاا رة ، قم جاء الخليفة الراشد ذو النورين الضي قتله أوبةا  مةن النةا 
 وفةةي سةةنيه السةة  اةولةةى مانةة  فتويةةات. فةةأبى أن تقةةع نقطةةة دم وايةةدة بسةةببه و قةةر أن يقةةدم نفسةةه شةةهيدا  

فأقبةل ، و عم مل أن قراءته خير من قةراءة صةايبه، واختلفوا في القراءة، اختل  فيها أهل الشام بأهل العراق
 . 2أدرك اةمة قبل أن تختلف في الكتاب: يضيفة بن اليمان فزعا  وقال 

جمع عثمان ذوي الرأي و أهل الحل والعقةد و مةان اةمةر شةورى أفضةى الةى أن يكتةب القةر ن علةى الحةرف 
 ولّمةةا الم بعةةض ذوي العقةةول القاصةةرة عثمةةان علةةى تلةةك الخطةةوة. وأن تعةةدم سةةا ر اةيةةرف السةةّتة ، القرشةةي

                                                 
1
 . 01 -سورة الحشر  

2
 .قصة جمع القرآن في عهد عثمان مذكورة في البخاري و غيره   
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ال تقولةوا فةةي عثمةان اال خيةةرا فةواهلل مةةا فعةةل )الضميةة الزاميةةة وليةدة الشةةورى المبارمةة قةةال علةي مةةرم اهلل وجهةةه 
نةه لفعلة  فةي المصةايف مةا الضي فعل في المصايف اال عن م  منةا معشةر أصةحاب محمةد ولةو منة  مكا

: وأصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هناك يردون مل بادرة مةن بةوادر االسةتبداد بةالرأي قةالوا ( . فعل 
أشةةهد اهلل أن أنفةةي ) فقةةال بعةةض الحاضةةرين، قةةال عثمةةان رضةةي اهلل عنةةه ةفعلةةن هةةضا اةمةةر وإن ر مةة  أنةةوف

 .عبيد اةرقاءإنه مجتمع السادة اةيرار ال ال.  1(أول را م
أمةةا أبةةو الحسةةن علةةي بةةن ابةةي طالةةب مةةّرم اهلل وجهةةه فقةةد جةةاءت خالفتةةه عةةن بيعةةة ممةةا مانةة  خالفةةة سةةابقيه 
رضوان اهلل عليهم وان اختلةف أسةلوب التوليةة مةن إمةام الةى أمةام وإنمةا المقصةد أن الخالفةة ال تبةرم إال بعقةد 

فةي الشةوارع و الطرقةات فةأبي إال .. أفةرادا  .. عو  سرا  قالوا أراد بعضهم أن يباي، التراضي بين الراعي والرعية
لقةةد جةةاء فةةي وقةة  شةةدة وبةةالء وتنةةا ع واخةةتالف وقةةد سةةفك . بيعةةة جامعةةة فةةي المسةةجد وهلل دّرك أبةةا يسةةن 

- :الرعاع دم الخليفة عثمان 
 شققا  وأصب  ِشْلُوهم مأموال* فتصدع  من يوم ذاك عصاهمو 

وانظةةر ميةةف عامةةل مخالفيةةه بةةل ، سةةيرة الصةةالحين و رفةةع للشةةورى منةةارا  لقةةد سةةار سةةيدنا علةةي فةةي المسةةلمين 
ومةا شةهر علةيهم سةاليا ، مةا قةاتلهم يتةى قةاتلو .. مقاتليه الةضين يملةوا السةالح وشةقوا عليةه عصةى الطاعةة 

يتةةى شةةهرو  هةةم فةةي وجةةو  المسةةلمين االمنةةين  مةةن أمثةةال خبيةةب بةةن عةةدي أراد أن يفةةت  معهةةم بةةاب يةةوار 
ن عمه عبد اهلل بن عبا  فلما بهرهم بالحجج التف  بعضهم الةى بعةض وقةالوا هةضا مةن القةوم فبعث إليهم باب

 .الضين قال اهلل فيهم
  

                                                 
1
 .قالوا قائل تلك الكلمة أبو اليقظان سيدنا عّمار بن ياسر رضي هللا عنه   
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 الشورى في سياق معاصر -4
 الشورى بين اإللزام و اإلعالم -أ/ 1

 الشورى و فقه االختصاص  - ت
 مدخل إلى الديموقراطية/ 2
 .بين الشورى والديمقراطية / 3
 .السياسية في ظل الديموقراطية التعددية / 4

 

- :أمعلمة هي أم ملزمة : الشورى  -أ
وصةةةفة مةةةن صةةةفات ، وضةةةرورة يةةةتم، الشةةةورى ممةةةا ياولنةةةا أن نبةةةين فةةةي تلةةةك الصةةةفحات السةةةالفات أمةةةر ال م

، وتةداول فيةه النةا ، فإذا طرح أمر ما للشورى وأخض الرأي، واتخاذ القرار. المسلم ال تنفّك عنه وال تباريه 
وهدي فيه أهل الشورى ملهم أو جلهم الى رشدهم و رفعوا ما توصةلوا إليةه ، وقلبو  ظهرا لبطن و قتلو  بحثا  

الى الخليفة أو الحامم أو اإلمام أو المسئول أو الراعي  أو اةمير أو ر يا الجمهورية أيةا  مانة  تلةك صةفته 
  .ه أن يلتزم به متومال   أو اسمه فهل المساول على ما أجمعوا عليه او مادوا أم أن علي

اختلف الفقهاء و المفسرون وأهل الرأي في اإلجابة عن الساال الضي طرينا   نفا  وهو خةالف قةديم وااليةة 
َْفإاَ : التي عليها المدار والتي تمثل محور الخالف هي قوله سبحانه وتعالى في سورة  ل عمةران ْأ ُُ َوَشاْواأ

َتََفَتَوكََّ ْاََفْنَذَََعَقمأ ََعَلوََللنْهَََممأ ففهم بعضهم من هضا القول الكريم أن الرسةول صةلى اهلل عليةه وسةلم ، لأ
من بعد   ملزمةون بالمشةاورة ولكةنهم ليسةوا بملةزمين بمةا تبلغةه المشةاورة مةن رأي فكأنمةا اةمةر و أولي اةمر 

وفةةي هةةضا الةةرأي  إفةةرا  .  1مةةن بةةاب االسةةتئنا  أو االسةةتنارة أو تطييةةب القلةةوب ممةةا يعبّةةر بعةةض المفسةةرين
 .وتحويلها الى أمر عبثي ال طا ل تحته وال  اية ترجى من ورا ها ، للشورى من محتواها

وال يجو  أن تصل الشورى التي أمر اهلل سبحانه و تعالى بها وأنفضها الرسول الكريم واقعا، وقام بها أصةحابه 
 والشةةورى مةةن قواعةةد الشةةريعة و عةةزا م)المفّسةةر عطيةةة اةندلسةةي اةصةةولي وقةةال فيهةةا ابةةن ، مةةن بعةةد  واجبةةا

                                                 
1
 .وما بعدها  177/ 7أحكام القرآن ج -ينظر في هذا القرطبي  
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ال يجةةو  أن تصةةل ..  1(اةيكةةام مةةن ال يستشةةير أهةةل العلةةم و الةةدين فعزلةةه واجةةب هةةضا مةةا ال خةةالف فيةةه 
والمسةةتوى الشةةا ه  الةةضي يجعةةل منهةةا ألعوبةةة فةةي يةةد ، الةةى ذلةةك الةةدرك السةةحيق –وهةةضا شةةأنها  –الشةةورى 

يجمةةةةع أولةةةةي اةلبةةةةاب و أهةةةةل الةةةةضمر وأهةةةةل التجربةةةةة .. وال يتقيةةةةد الحةةةةامم يستشةةةةير وال يلتةةةةزم، ويستنصةةةة  
 :وأصحاب الحكمة قم يضرب بقولهم عرض الحا    ير ملتف  لرأي لبيب ناص  

 فشاور لبيبا  وال تةلْعِصه* وإْن باُب أمٍر عليك التوى 
الةضين قةال فةيهم  إن من يفعل ذلك ال يعدو أن يكون مستبدا  ال يشاور إال نفسةه شةأنه فةي ذلةك شةان الفتّةاك

- :سعد بن ناشب الما ني 
 ونّكب عن ذمر العواقةب جانبا* إذا هةّم ألقى بين عينيةةه عزمه 
 ولم يرض إال قا م السيف صايبا* ولم يستشر في رأيه  ير نفسةةةه 

زام وااللتة، والصةدر الفسةي ، إنضةاج الةرأي علةى نةار هاد ةة فيهةا المداولةة الحةّرة( الّشورى ) إن المقصود من 
ومةا ، والقول بأنها  ير ملزمةة يفسةد أمرهةا و يخةّرب ديارهةا فةإذا هةي بالقةع. الصارم بما تفضي إليه من نتا ج 

بةل عةرف عنةه أنةه مةان يتنةا ل ، عرف عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم أنه مةان يشةار ويعصةي ذوي شةورا 
ومما يد  في الخروج عةن المدينةة يةوم ، عن رأيه لرأي االخرين مما يد  في يادقة تهديم الُقُلب و ردمها

هةضا بةالطبع فةي مجةال الشةورى ال فةي . أيد ومما قال لصايبيه أبةي بكةر و عمةر لةو اجتمعتمةا مةا خالفتكمةا 
قةم إذا سةلَّمنا أن هةضا . مجال الويي الضي ال مةدخل للشةورى فيةه فةال يحةتج علينةا بمةا يةد  يةوم الحديبيةة 

َ  :للرسةةول الكةةريم َُيإإوَحوَْإَلإإاَّ ْأ إإثأُلُك يختةةارهم النةةا  فةةي ترشةةي  .. فمةةا بةةال قةةوم  خةةرين  ْإنََّمإإاََرَنإإاََبَشإإُاَمِّ
، يشةاور ويعصةي.. واسةتبدادا  مقّننةا  ، و انتخاب مختار قةم ال يجةدون مةنهم إال تألهةا  منكةرا  ، مفتوح وبيعة يرة

مةاع وال أمثريةة بةزعم أن الشةورى معلمةة ال و يلتما الرأي من أهل الرأي قم يفعل ما بدا له  ير مكتةر  بإج
إن هضا الةرأي الةضي يقةول بإعالميةة الشةورى ال بالزاميتهةا قةول مرجةوح يفةت  بةاب شةّر مسةتطير يمهةد . ملزمة 

ويجعةل مةن الشةورى قيمةة عقيمةة ال قمةرة لهةا وال ولةد ولةو لةم يكةن إال مةن ، ويعطيه صفة الشرعية، لالستبداد
 .وأن نمس  أيدينا عنه منصرفين، ا  أن نكّبر عليه أربعا  باب سّد الضرا ع لكان جدير 

 
                                                 

1
 .  177/  7أحكام القرآن ج -القرطبي  



23 

 

 :الشورى وفقه االختصاص  -ب
و العلةةم و المعرفةةة فمةةا مةةّل مةةن ولدتةةه ، والتجربةةة و الخبةةرة، إن للشةةورى أهلهةةا مةةن ذوي الحكمةةة و الحنكةةة

الكيميةاء والفيزيةاء  و لكل مجال خبراءل  فعلماء، ولكل علم رجالله، أنثى بصال  للشورى قم إن لكل فّن أهلله
والّنبةةةات و مةةةا ُيسةةةمى بةةةالعلوم الكونيةةةة ال يصةةةلحون للشةةةورى فةةةي مجةةةال المةةةال واالقتصةةةاد وعلمةةةاء الشةةةريعة 
المتخصصةةةون فةةةةي الكتةةةةاب والسةةةةنة و الفقةةةةه بشةةةةقيه أصةةةةوله و فروعةةةةه ليسةةةةوا بأهةةةةل ل فتةةةةاء فةةةةي المجةةةةاالت 

َِإإَاَ : وتكتيةةك ومنةةاورة، العسةةكرية مةةن مةةّر و فةةرّ  َِنَُّهإإوَأَْفإإاََلإإاِّيْ ََفَلإإوأاَلََن ًَُلَِّيَت َِإإ ََأٌْئ ْأ إإنأُه َمِّ ًٍ َقإإ َْفاأ ْمإإ َُكإإلِّ
إإَذُاوَ َ ََيحأ ْأ ََلَعلَُّهإإ ْأ َْإَذَََاَجُعإإوَأَْإَلإإيأْه ْأ َمُه فاإلسةةالم يحتةةرم التخصةة  وعصةةرنا هةةضا عصةةر ، 1 َوْلُينإإْذُاوَأََقإإوأ

ًًَ :تخص ال ِْإُاوَأََكٌفَّإ ْمُنإوَ َْلَين والحكةم ، وللسةان وعةاؤ ، وللسةيف مقامةه، مكانةهفللقلةم َ َوَماََكاَ ََلأُمؤأ
وإذا ، الناج  هو الضي يعرف قدرات النا  وملكةاتهم ومهةاراتهم و يضةع مةل فةرد فةي الموضةع الةضي يناسةبه

ْاَ : التما رأيا  أو مشورة فإنما يلتمسها من بابها وهضا بعض ما يشير إليه القول الحكةيم إَلََلإذِّكأ ُأ مَُلوَأََر َفاسأ

َْأ َلُموَ ََْإ َُكنُت  . 2اَلََتعأ
يقتضةةي إييةةاء فقةةه .. ولعةةل طبيعةةة المشةةكالت المعاصةةرة ومةةا ايتملتةةه مةةن تعقيةةد و ترميةةب وتةةداخل وتشةةابك 

الشورى عبر صيغة االجتهاد الجماعي الضي يجمع بين فقهاء الشرع وبين أهل االختصةاص مةن ذوي الخبةرة 
وفقةةةه الوقةةةا ع تحقيقةةةا  لمحكمةةةات الشةةةرع ، التنزيةةةلالفنيّةةةة فةةةي شةةةتى العلةةةوم والمعةةةارف يتةةةى يةةةزاوج بةةةين فقةةةه 

والمةةةأمول أن تلعةةةب المجةةةامع العلميةةةة والماسسةةةات االختصاصةةةية دورهةةةا فةةةي بنةةةاء فقةةةه ، ومقتضةةةيات العصةةةر
 .شورى و اجتهاد علمي ناهض بالحياة واإليياء و التجديد  

 :مدخل إلى الديمقراطية 
 :مفهوم الدمقراطية
وتعنةةةةي ( Demos) ملمةةةةة يونانيةةةةة مةةةةن مقطعةةةةين( Democracy)باإلنجليزيةةةةة الديمقراطيةةةةة ويقابلهةةةةا 

وصةةورتها المثاليةةة أن يجتمةةع الشةةعب ملةةه ، وتعنةةي السةةلطة فهةةي إذن سةةلطة الشةةعب( Cratos)الشةةعب و

                                                 
1
 . 011 –سورة التوبة   

2
 . 73 -سورة النحل  
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ولما مان هضا عسيرا  بل مستحيال  فال مفر من االنتخاب والتفويض والتوميةل والتمثيةل وهكةضا ، ويحكم نفسه
 . نيابّي ينشأ الحكم ال

إن الحكةةةم : "الةةةضي يقةةةول" دوروقةةةي بيكلةةةز"ومةةةن أمثةةةر التعريفةةةات المنضةةةبطة للديمقراطيةةةة تعريةةةف العالمةةةة 
الةةديمقراطي هةةو الةةضي يسةةم  بقيةةام يةةوار يقيقةةي بةةين أقطةةاب ومرامةةز الةةرأي المختلفةةة فةةي المجتمةةع، سةةواء 

معقولةة للنمةو وامتسةاب القةوة  أمان  مايدة أو معارضة لنظام الحكم، ويضمن ل قليات بصورة خاصة فرصا  
 1"وتحقيق المطالب المشروعة، عن طريق االجراءات العادية ال الثورية

قمانية شروو البد من التحقق مةن وجودهةا قبةل وصةف نظةام بأنةه نظةام ديمقراطةي، ( دال)وقد ذمر البرفسور 
 :وهي
 .ضمان يرية االلتحاق بالمنظمات السياسية المختلفة-1
 .التعبيرضمان يرية -2
 .ضمان يرية التصوي -3
 .ضمان يرية نيل الوظا ف العامة لكل مواطن مستحق-4
 .ضمان يرية التنافا الحر بين القادة السياسيين-5
 .ضمان يرية انتشار المعلومات-6
 .ضمان يرية االنتخابات-7
 .2خبين و را همضمان يرية الماسسات التي تصنع السياسات الحكومية بناء  على نيلها ة لبية النا-8

 مقراطية لماذا يالد
ومةان لهةضا . الغربي في القرن الماضي بكلكله على أجزاء واسعة جةدا  مةن عالمنةا اإلسةالمي  3أناخ االستعمار

وبعد خروجةه وجةد المسةلمون أنفسةهم ،  قار  البعاد على يياة المسلمين فكرا  و سياسة و اجتماعا واقتصادا  
االفلةةة، التةةي لةةو بقيةة  لتطةةورت يتةةى تسةةتوعن تغيةةرات العصةةر ومسةةتجدات علةةى مفةةا ة مةةن يكةةم خالفةةتهم 

مجريةات  الحضارة، ولكن بعيابها مان بينهم وبين نظامهم اإلسالمي شأوا  منيا  تطورت الحيةاة بعةد ، وتغيةرت
                                                 
1
 Dorothy Pickles,Democracy BasicBooks,New York,1970mPP.22-23  

2
 Robert A Dohl,Pohl,Participation and Opposition,Yale Univ. press,New Haven, 1971 

3
 .نشير هنا بصفة خاصة الى انجلترا و فرنسا و هولندا وبلجيكا والبرتغال وايطاليا   
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ومةةةن الخيةةةارات المطرويةةةة علةةةى الصةةةعيد . اةمةةةور، ممةةةا يسةةةتدعي قفةةةزة لموامبةةةة العصةةةر والةةةراهن اإلسةةةالمي
جةةاالت الفكةةر اإلسةةالمي المعاصةةر مةةن ذوي االتجاهةةات الفكريةةة يةةة، ممةةا يةةدى بر ل مةةة الدمقراطالسياسةةي 
يا الفكريةة و السياسةية هةي مةن أخطةر القضةاالتي قضية بهض  ال ماالهتماوالنظر السياسي المعتدل ، المقتصدة

 . مسلمين اليوم لل

 :مواقف العلماء من الديمقراطية
 :المفكرين المسلمين إلى اتجاهات هيإن هض  القضية المهمة قسم  

بالمتةاريا وأن نغلةق فةي وجههةا مةل بةاب و ضةد الديمقراطيةة  رأى أن نتحّصةناتجا  من يرى  :االتجا  اةول
مفةةر بةةواح ينبغةةي أن تفةةّر منةةه  1وأن نعتبةةر مةةل مةةا جاءنةةا منهةةا شةةرا  محضةةا  و مفةةرا  صةةريحا  فالديمقراطيةةة، نافةةضة

دراسةةة فةةي منهةةاج )اةسةةتاذ سةةعدي أبةةو يبيةةب الةةضي عقةةد فةةي فاتحةةة متابةةه ومةةن هةةاالء . فةةرارك مةةن اةسةةد 
يمةةل فيةةه علةةى العلمةةاء الةةضين قةةارنوا بةةين  2"ال مقارنةةة بةةين اإلسةةالم و يةةر : "فصةةال  بعنةةوان( اإلسةةالم السياسةةي

ضةةارة الديمقراطيةةة واإلسةةالم، أو أطلقةةوا وصةةف الديمقراطيةةة علةةى الشةةورى، وعةةّد ذلةةك مةةن قبيةةل التسةةليم للح
 .غربيةال

سةبيل الةى التقةدم  والّرقةي والحضةارة إال باتبةاع الغةربيين يةضو القةضة بالقةضة  أالّ  اتجا  من يرى: االتجا  الثاني
ومةةن   3فأخةةض يضةةارتهم بحةةضافيرها بحلوهةةا ومّرهةةا و خيرهةةا و شةةرها.. يتةةى لةةو دخلةةوا جحةةر ضةةب دخلنةةا  

 .التي خرج  من وعا هم ذلك الديمقراطية
، ومةن هةاالء الةدمتور محمةد يتةيم إذ ى فةي الديمقراطيةة خيةرا  محضةا ، وتقةدما  مسةتمرا  يةر مما أن هضا االتجةا  

علينةةا اإلقةةرار بمةا يققتةةه الديمقراطيةةة داخةةل المجتمعةات الغربيةةة مةةن تقةةدم فةي مجةةال الحقةةوق العامةةة  : "يقةول
ة، ويةق التنظةيم محق التعبير الحر عن الرأي، ويق النشر واالجتمةاع، ويةق التقاضةي أمةام الهيئةات المسةتقل

النقةةابي والسياسةةةي، باإلضةةافة إلةةةى مةةا تحقةةةق فةةةي ظةةل الديمقراطيةةةة الليبراليةةة مةةةن تسةةهيالت وامتيةةةا ات علةةةى 
 .4"المستوى االجتماعي

                                                 
1
نقض النظام ) متأثرا بهذا الفكر كتابه ( اليرموك)محمود الخالدي بجامعة . من هؤالء تقي الدين النبهاني وأتباعه في حزب التحرير وقد كتب د  

 .ذهب غلو و شطط وهو م( الديمقراطي 
2
09م ص 0715مؤسسة الرسالة، : بيروت)سعدي أبو حبيب، دراسة في منهاج اإلسالم السياسي،    

3
 .إذ عد مصر جزءاً من الغرب ال عالقة لها بالشرق ( مستقبل الثقافة في مصر ) كلمات مشهورة للدكتور طه حسين وله في ذلك االتجاه كتاب   

4
317مسألة المصطلح، اإلصالح، العدد : لتغيير الحضاري، في مسألة الديمقراطيةمحمد يتيم، أوراق في منهج ا   
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أمةا االتجةا  الثالةث فتمثلةه قافلةة الثقافةة اإلسةالمية الكبةرى بعلما هةا و دعاتهةا و ماسسةاتها : االتجا  الثالةث 
أمةةا االتجةةا  اةول والثةةاني فمةةن . بّةةر عةةن وسةةطية المةةنهج واعتةةدال الفكةةر والنظةةر الرسةةمية والشةةعبية التةةي تع
ةالتطةّرف بالموضةع الةةضي يُ  د فيهمةا وسنضةةرب عنهمةا الةضمر صةةفحا  إال فةي يةدود ضةةيقة مةن الةرد وال سةةّيما زهر

لعقةول على االتجةا  اةول اتجةا  الةرفض المطلةق لكةل مةا هةو  ربةّي أو أجنبةي وافةد وذلةك لتةأقير  فةي بعةض ا
 .أو انتهاك الحرمات بغير مسوّ  ، والمواقف العملية التي قد تفضي أييانا  الى سفك الدم الحرام

 

 وقفة مع مناهضي الديمقراطية
بين االسالم و الديمقراطية بعةد المشةرقين، أو ممةا فةي الهندسةة خطّةان متوا يةان ال يلتقيةان  هم من يزعم أنو 

في أّي نقطة من النقةاو، فعنةدهم اإلسةالم يكةم اهلل والديمقراطيةة يكةم الشةعب واة لبيةة الميكانيكيةة التةي 
ويمكةةةن أن تبةةةي  ، الطيبةةةاتويمكةةةن أن تمنةةةع ، و يمكةةةن أن تحةةةّرم مةةةا أيةةةّل اهلل، يمكةةةن أن تحةةةل مةةةا يةةةّرم اهلل

إن االسالم والديمقراطية متطابقان تمامةا  فةي مةل شةيء : وهض  يجة يمكن أن ترد على من يقول . الخبا ث 
ولةيا مةن مسةلم عاقةل وايةد يريةد أن يأخةض . ولم يقل بهةضا رجةل رشةيد يعةرف االسةالم، ويعةرف الديمقراطيةة

وفي مةل جز يةة مةن جز ياتهةا أو فةرع مةن .. ها و بخيرها بشرّ .. بقضها  و قضيضها .. الديمقراطية بحضافيرها
و اية ما هناك أن الديمقراطيةة بأسةاليبها و لياتهةا وإجراءاتهةا اسةتطاع  أن تحقةق نجايةا مبيةرا بةاهرا . فروعها

فةي مثيةر مةةن المجةاالت ولعةةل أبةر  مجةةال فةي ذلةةك التةداول السةةلمي للسةلطة، فأيهمةةا خيةر فةةي ميةزان الخيةةر 
المصةةلحة أن يتةةداول النةةا  السةةلطة عةةن طريةةق االنتخةةاب والتفةةاوض والتراضةةي أم يتنةةا عوا والحةةق والعةةدل و 

، و تنتهةةةب اةمةةةوال، ويةةةروّع االمنةةون، عليهةةا بةةةالقوة و السةةطوة و الجبةةةروت فتزهةةق اةرواح و تسةةةفك الةةدماء
عةةد  عةةةن ويهلةةك الحةةةر  والنسةةل   أّي الطةةةريقين أيةةّق أن يتبةةةع اةول بسةةلمه و أمنةةةه وب، وتنتهةةك الحرمةةةات

مطةالبون بالبحةث  –نحةن المسةلمين  –االيتراب واالقتتةال أم الثةاني بُعجةر  و ُبجةر  ومصةا به و فاتةه    إننةا 
، وإن تعارضةة  مصةةلحتان أخةةضنا بأمبرهمةةا وأوفاهمةةا وأعّمهمةةا، والتنقيةةب عةةن اةصةةل  لنةةا فةةي ديننةةا و دنيانةةا

ضةةالة المةةامن  –بعةةد  –والحكمةةة ، يسةةرهما مرمبةةا  وأ، وأقلهمةةا ضةةررا  ، وإن ُووجهنةةا بشةةّرين رمبنةةا أخفهمةةا وطةةأة
 .ينشدها أنى وجدها فهو أيق بها ال يهمه من أّي وعاء خرج  
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ولةةةو خيّةةةر المسةةةلم بةةةين يكةةةم اسةةةتبدادي قهةةةري يكمةةةم اةفةةةوا  و يحصةةةي اةنفةةةا  و يكسةةةر اةقةةةالم ويعقةةةل 
ويصةدع ، فيةه ملمتةه وهةو  مةنو يستنشق فيه عبيرها يقةول ، العقول، ويكم ديمقراطي يشّم منه را حة الحرية

 فيه برأيه وهو مطمئن فأّي الّحكمين أيّق باالتباع عند أولي اةلباب   
إن المسلم ليا بريشة في مهب الةري  يقةف مشةلول اإلرادة أمةام الخيةارات السياسةية والفكريةة بةل إن عنةد  

ض و يةدع فةي قةوة واقتةدار و عةزة من المقاييا الشرعية والمعةايير العقليةة والملكةات اةخالقيةة مةا يجعلةه يأخة
لقد خرج المسلمون اةوا ل فاتحين لقلوب العباد والبالد بعد أن تضّلعوا في العلم قر نةا  و يةديثا  . وصالبة 

ميةةف وقةةد صةةيغوا صةةةيا ة ربانيّةةة قر نيّةةة إيمانيةةة جعلةةةتهم ،  وأسةةفرت مةةةنهم البصةةا ر، فاسةةتنارت مةةنهم العقةةول
 . 1وإن لم يكن معهودا  عندهم من قبل، ومل أسلوب رشيد، نافعة ومل تجربة، يأخضون مل يكمة صا بة

وهم من تأسةى برسةول اهلل صةلى اهلل عليةه وسةلم فةي يفةر  للخنةدق واتخةاذ  خاتمةا لكتبةه و رسةا له -وجدوا 
والتعامةةل بالعملةةة ، أناسةةا قةةد سةةبقوهم فةةي مضةةمار الحضةةارة الماديةةة وترتيةةب شةةئون الةةدنيا ماتخةةاذ الةةدواوين –

نعةم . المعدنية فلم يجدوا بأسا  وال يرجا  في اتخاذ مل أسلوب من شأنه أن ييسر التعامل وال يعسةر  النقدية 
فةةإن مانةة  علةةى العملةةة . قةةد يعةةدلون وقةةد عةةدلوا فهةةم ال يأخةةضون أخةةض العميةةان ولكةةن أخةةض البصةةير المقتةةدر 
وقةةد تكتةةب يكمةةة مةةن ، ءةصةةورة إمبراطةةور مسةةتكبر مةةثال محوهةةا ومتبةةوا بةةديال عنهةةا الشةةهادة ماملةةة أو مجةةزو 

 2الحكةةم منثةةورة أو منظومةةة ممةةا فعةةل يّكةةام المسةةلمين الةةضين جةةاءوا مةةن بعةةد مةةن أمثةةال يوسةةف بةةن تاشةةفين
إن البايةةث فةةي تةةاريح المسةةلمين فةةي عهةةد القةةوة والمنعةةة واال دهةةار لةةيالي  أن المسةةلمين مةةانوا . بةةالمغرب 

وضةةةيق ، معةةةه أّي أمةةةارة مةةةن إمةةةارات انحسةةةار الصةةةبرينظةةرون فةةةي الشةةةأن العةةةام نظةةةرا  واسةةةعا  منفتحةةةا  ال يحمةةةل 
مةةن يةةولهم  يةةر هيةةابين وال وجلةةين لقةةد انفةةت  سةةلفنا الصةةال  علةةى تجةةارب اةمةةم . وانسةةداد اةفةةق ، العطةةن

نحةن  –وينبغةي علينةا .. ذلك للحق الضي مانوا يحملونه بين جوانحهم فأخضوا عن الّروم وأخضوا عن الفةر و 
انخلعنةةا مةةن ربقةةة االسةةتعمار العسةةكري أن ننخلةةع مةةن ربقةةة االسةةترقاق الفكةةرّي وقةةد  –المسةةلمين المعاصةةرين 

 ونصةدر عةةن، ونطةرح مةا يضةّر نفعةل ذلةك عةن فهةم، فنقبةل علةى التجةارب اإلنسةانية مةن يولنةا نأخةض مةا ينفةةع
" (:دسةتور الويةدة )قال فةي متابةه ، استقالل بال يرج وال يساسية مما يعّبر الشيح محمد الغزالي ريمه اهلل

                                                 
1
إن أردت بقولك ال ) فقال أبو الوفاء ( ال سياسة اال ما وافق الشرع ) نقل ابن القيم مناظرة بين ابي الوفاء بن عقيل وبعض معاصريه ممن قال  

اذا  )واستطرد قائال ( سياسة اال ما وافق الشرع أي ال يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وان أردت إال ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة 

 .الطرق الحكمية البن القيم (. ظهرت امارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأي طريق كان فثم شرع هللا و رضاه وأمره 
2
 .أشار صاحب المستقصي في أخبار المغرب األقصى الى شيء من ذلك   
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إن االستبداد مان الغول الضي أمل ديننا ودنيانا فهل يحةرم علةى ناشةدي الخيةر للمسةلمين أن يقتبسةوا بعةض 
إن الوسةةا ل التةةي نخةةدم بهةةا عقا ةةدنا ، اإلجةةراءات التةةي فعلتهةةا اةمةةم اةخةةرى لمةةا ابتليةة  بمثةةل مةةا ابتلينةةا بةةه

وبهةض  الجمةل البليغةة الحيّةة ، 1" المنشةودة وفضا لنا هي جةزء مةن الفكةر اإلنسةاني العةام ال عالقةة لةه بالغايةة 
نختم هضا الكالم العام عن ميفية التعامل مةع التجةارب اإلنسةانية لنةدخل فةي طةرق نقةاو تتصةل بمةا نحةن فيةه 

 .من استجالء لبعض جوانب الشورى 

 :الفروق بين الشورى والديمقراطية
ويزعمون ترادفهما، وأنهما شيء وايةد، ال فةرق يجب على أولئك الضين يطابقون بين الشورى والديمقراطية، 

بينهما، وال خةالف، أن يمعنةوا النظةر، وأن يتةأملوا فةي المصةطلحين، ويةدققوا فةي التطبيةق والممارسةة، عند ةض 
 :تستبين لهم الفروق، التي من أهمها ما يلي

 المنشأ: أوال   
يا مضلكم الديمقراطية التي نشأت فةي الشورى قاعدة من قواعد الدين اإلسالمي منه تستمد وعليه تقوم ول 

ولةئن أصةبح  الشةورى جةزءا  ال يتجةزأ مةن المنهةاج اإلسةالمي . متمردة عليه ، أجواء مناهضة للدين منكرة له
الةةضي يحكةةم الحيةةاة ملهةةا وال تمثةةل فةةي السياسةةةة إال قةةدرا معلومةةا ،ونصةةيبا مفروضةةا فةةإن الديمقراطيةةة تجةةةد 

 .تكاد تقتصر عليه تعبيرها الحقيقي في مجال السياسة و
 المجاالت: قانيا  
للشورى مجاالت محددة و ذلك أن اهلل عّز وجةّل قةد قضةى فةي بعةض اةمةور و يسةمها يسةما  ال يسةتطيع  

فالمسةةا ل التةي ورد فيهةةا نةةّ  قطعةةي الداللةة قطعةةّي الثبةةوت مةةن  . النةا ، مثةةروا أو قلّةةوا، أن يغيةروا فيهةةا شةةيئا 
رى ابتةداء فةال يسةتطيع بشةٌر مةا ن مةن مةان أن يحةّل يرامةا  أو أن يحةّرم متاب أو سةنة خارجةة عةن دا ةرة الشةو 

 .يالال  
وتستطيع اة لبية أن تفعةل مةا تريةد فةي مجةال ، أما في الديمقراطية فما من شيء إال وهو خاضع الراء النا 

أمةا فةي ، للبشةروتمنع وتبي  فةال مةاب  لجمةاح الةرأي وال ر د لةه إذ أن الحامميةة العليةا ، التشريع تحل وتحرم

                                                 
1
 ( . 100/دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين )  كتاب   



29 

 

وإذا وقةع خةالف أو نةزاع بةين ، للنصةوص الشةرعية مةن متةاب وسةنة.. اإلسالم  فالحاممية العليا هلل عز وجةل 
ُمُهَْإَلوََللَّْهَ : المسلمين رّد إليهمةا ٍءََفُحكأ َْفيْهَْم ََشاأ ْأ ِأُت َتَل ٍءََفإُااُّو َُ  1، َوَماََخأ َْفإاََشإاأ ْأ ُت َفْن ََتَناَقعأ

ََآلْخْاَ ْْ ْمُنوَ َْباللنْهََوَلأَيوأ َُتؤأ ْأ ْإَلوََللنْهََوَلاَُّسوْلَْإ َُكنُت
2 . 

 الشورى واجبة والدمقراطية يق: ا  قالث
ممارسة الدمقراطية يق، ويمكن للفرد أن يلغي يقه بعدم الممارسة، أما فةي اإلسةالم فالشةورى واجبةة، ومتةى 

َُشوَاىَ: قدر المسلم عليها فال يجو  أن يكف عن ممارستها ةنها واجب، قال تعالى ْأ ُاُُ  . ََوَرمأ
و يرها من فروق ولكن هل يعنةي هةضا إن الناظر في نظريتي الشورى و الديمقراطية ليالي  مثل تلك الفروق 

ال ! و فصةام ال يلتةئم   هةل الديمقراطيةة مفةر   ، وفتةق ال يرتةق، أن الشورى والديمقراطية بينهما هّوة ال تردم
واسةتطاع  ان تحقةةق ، يجةو  لنةا أن نقتةرب منهةا مقتبسةةين أم أنهةا تجربةة مةن التجةارب التةةي خاضةتها البشةرية

 .يا  عاما  لنا علينا أن نستفيد منه دون يرج بها مكاسب تجعلها إرقا  انسان

 االختالف في الغاية: ا  رابع
الديمقراطية فلسفة ال تمتد إلى العالم اةخروي، بل ميةدانها الحيةاة الةدنيا، و ايتهةا تحقيةق الوفةاق والتراضةي 
ومةةب  جمةةاح االسةةتبداد، أمةةا الشةةورى فمةةع هةةضا الهةةدف الةةدنيوي لهةةا هةةدف أخةةروي وهةةو إرضةةاء اهلل سةةبحانه 

 . وتعالى، وتنفيض أمر 

 روح الممارسة: ا  خامس
الديمقراطيةةة يلحةة  أن السةةمة اةساسةةية فيهةةا المنا عةةة بةةين الحكومةةة والمعارضةةة، بينمةةا النةةاظر إلةةى التجةةارب 

الشورى تتم ممارستها في جو من التعاون والو ام، فالحامم يستشعر أنها عبادة والشةعب ينتابةه ذات الشةعور 
 .مما يجعل جو الممارسة جوا  معافى من الحساسيات والعدا يات

 
 

                                                 
1
 . 01 –الشورى   

2
 . 57 –النساء   
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 :رى والديمقراطيةمواطن االتفاق بين الشو 
 يرية الرأي واالختيار: أوال  

فالشورى والديمقراطية تشةترمان فةي يريةة التعبيةر، وتمنعةان مبة  الةرأي أيةا  مةان موافقةا  أو مخالفةا ، وهةضا هةو 
ةاتُوا )القاسم اةعظم بينهما، فاإلسالم يدعو إلى إخراج مكنونات الصدور مةن االراء بالحجةة والبرهةان،  قُةْل هل

انل  مةع مراعةاة المسةاولية فةي االختيةار  ، والديمقراطيةة تنةادي بحريةة التعبيةر واالختيةار(ُكْم ِإْن ُمْنُتْم صلاِدِقينل بُةْرهل
 .وتقييد الحرية بضوابطها الشرعية واةدبية

 االشتراك في صنع القرار: قانيا  
فةةي اةمةةة سةةاع  الديمقراطيةةة تتةةي  للجميةةع المشةةارمة فةةي صةةنع قةةرارات اةمةةة، والشةةورى تجعةةل مةةن مةةل فةةرد

بةةةضمتها، وواجةةةب عليةةةه العمةةةل لرفعتهةةةا، واالهتمةةةام بشةةةأنها، وصةةةنع ياضةةةرها ومسةةةتقبلها، وتوجةةةب علةةةى والة 
 .اةمور اتاية الفرصة للشعب في أن يدلي الجميع برأيهم ويشارمون في شاون بالدهم

 منع االستبداد:  قالثا  
رار أو الحكةةم، فاةمةةة هةةي مةةن يعةةين ولةةي اةمةةر، الشةةورى والديمقراطيةةة تجتمعةةان فةةي منةةع اسةةتبداد الفةةرد بةةالق

وعليةةه أن يعمةةل لمصةةالحها، ويجتهةةد فيمةةا ينفعهةةا، خالفةةا  ل نظمةةة المسةةتبدة التةةي تحسةةب أن اةمةةة وقرواتهةةا 
ملك للحةامم يتصةرف فيهمةا ميةف يشةاء، والشةورى والديمقراطيةة مالهمةا يسةحبان بسةاو التفةرد والتنفةض مةن 

 .الوالة
تعنةةي يريةةة اختيةةار النةةا  للةةضي  -بعيةةدا عةةن التعريفةةات والمصةةطلحات اةماديميةةة –ة إن جةةوهر الديمقراطيةة

وأن يكةةةون لهةةةم يةةةق ، أو نظةةةام ال ير بونةةةه، وأال يفةةةرض علةةةيهم يةةةامم يكرهونةةةه، يحكمهةةةم ويسةةةو  أمةةةرهم
الةى اتجاهةات  -ر م أنةوفهم –ويق عزله و تغيير  إذا انحرف، وأال يساق النا  ، محاسبة الحامم إذا أخطأ

وإن النةةاظر الةةى مةةا .   أو منةةاهج اقتصةةادية أو اجتماعيةةة أو ققافيةةة أو سياسةةية ال يعرفونهةةا وال يرضةةون عنهةةا 
أفض  اليه الديمقراطية من مبدأ سيادة اةمة و رعاية مرامةة اإلنسةان ويقةوق المواطنةة و مفالةة الحريةات ومةا 

بيةةة واسةةتقالل القضةةاء والتةةداول السةةلمي ارتكةةزت عليةةه مةةن إجةةراءات ماالسةةتفتاء واالنتخةةاب والمجةةالا النيا
فهةو ينكةر أن يةام النةا  مةن يكرهونةه فةي إمامةة الصةالة فكيةف فةي ، للسلطة يجدها ملها من صميم االسالم

الةةى ، إن أبةةر  مةةا يةةرر  قلةةة مةةن فقها نةةا المعاصةةرين مثةةل محمةةد عبةةد ، ورشةةيد رضةةا. شةةأن الحيةةاة السياسةةية 
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 رؤيةةة اإلسةةالم السياسةةي يتفةةق فةةي إطةةار  العةةام مةةع مختلةةف قةةيمالشةةيح شةةلتوت فةةي موضةةوع نظةةام الحكةةم أو 
مامةدا  أن فكةرة الديمقراطيةة أنشةأها ( الديمقراطية في اإلسالم)وقد متب اةستاذ عبا  العقاد .  الديمقراطية

والمتميةةةزة بالشةةةمول ، هةةةضا مةةةع إدرامنةةةا لخصةةةا   االسةةةالم المتفةةةردة. إلسةةةالم ةول مةةةرة فةةةي تةةةاريح العةةةالما
بيةد .. و التي هي أوسةع مةن أن تحاصةر بمصةطل  وايةد لكةل شةعبه و روافةد  ، والتنا م والتناسق ،التكاملو 

والديمقراطيةة بضةوابطها أفضةل صةيا  لياتهةا لترجمتهةا علةى واقةع الحيةاة ، أن الشورى تمثل قيمة في جوهرها
 .المعاصر 

 :سعة االليات: رابعا  
فالشورى والديمقراطية تتوافقان فةي مرونةة  ليةات اتخةاذ القةرار، وتبةادل الةرأي، فالديمقراطيةة منهةا المباشةرة، 
ومنهةا التمثيليةة، و يرهةا مةن أشةةكال الممارسةة الديمقراطيةة، ومةضلك الشةورى فإنهةةا واسةعة فةي  لياتهةا، ومرنةةة 

مةان النبةي صةلى اهلل عليةه وسةلم يشةاور في إجراءاتها، وقد أخضت أشةكاال  عديةدة فةي صةدر اإلسةالم، ييةث  
أصحابه في أمور المسلمين فيخ  إن دعةا اةمةر بعضةهم دون بعةض، ويعمهةم بالمشةورة أييانةا ، ومةان لعمةر 

مجلا شورى من أهل العلةم والحةل والعقةد، وهكةضا تأخةض الشةورى أنماطةا  مختلفةة تةادي إلةى رضي اهلل عنه 
 .الغاية

 :1محاذير عند ممارسة الديمقراطية
التحةول نحةو االتجةا  النفعةي فةي مجةال الدراسةات الدمقراطيةة فةي الةبالد الغربيةة، ييةث يعطةي المةةواطن -1 

صةةةوته لمةةةن يتعهةةةد بجلةةةب مصةةةال   نيةةةة لةةةه متخفةةةيض الضةةةرا ب ونحوهةةةا، وبهةةةضا تةةةضهب النزعةةةة الوطنيةةةة مةةةن 
 .العملية الدمقراطية

بالبرلمانات الغربيةة، وسةعيها الةدؤوب مةن أجةل مصةلحة االعمال الطفيلية التي تقوم بها جماعات الضغ  -2
 .مجموعة بعينها ولو على يساب المصال  العامة

تقييد اإلعالم بااليتكار بواسةطة شةرمات مبةرى، تتجةاو  هةدف الةرب  إلةى تحقيةق أهةداف سياسةية تتصةل -3
 .بالتخطي  لرسالة تلك اةدوات اإلعالمية بما يضر بالتوجه الدمقراطي

                                                 
1
157أنظر د محمد وقيع هللا، الشورى ومعاودة إخراج األمة ص    
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 : في ظل الديموقراطية السياسية التعددية-4
ويثةور يولهةا ، قضية التعددية السياسية من إفرا ات الديمقراطية وهي مةن المسةا ل التةي يحتةدم فيهةا الجةدال

مفكةةريهم يةةرون أن التعةةدد أمةةر و  1والجمهةةرة الغالبةةة مةةن اإلسةةالميين المعاصةةرين. فةةي أيامنةةا هةةض  نقةةا  مثيةةف 
وهةضا االخةتالف الفطةةرّي يفضةي ضةرورة الةى االخةةتالف . النةا  مختلفةين واقةع إذ أن اهلل عةّز وجةّل قةد خلةةق 

ولةةم يحةةد  فةةي التةةاريح اإلنسةةاني ملّةةه أن انصةةّب . والتفةةاوت فةةي التفكيةةر، والتبةةاين فةةي التقةةدير، فةةي النظةةر
بةةل إن محاولةةة صةةّب .  يسةةتطيعون معهةةا قبضةةا  وال بسةةطا  النةةا  ملهةةم فةةي قوالةةب فكريةةة يديديةةة محكمةةة ال

ولةةة قبةة  فشةةلها عبةةر محا-ولةو بقةةوة السةةلطة والسةةطوة و الحديةةد والنةار –قوالةةب جامةةدة محةةددة النةا  فةةي 
لفةةه لقةةد أقبتةة  التجةارب البشةةرية أن الحريةةة مةن القةةيم العليةةا التةي يسةةعى اإلنسةةان لكسةبها وقةةد يكو . التةاريح 

ورومانيةا و يرهةا ومةا يةد  فةي االتحةاد السةوفيتي والمجةر وتشيكوسةلوفاميا . ذلك السعي دمه وماله وعرضه
والتعةدد بضةوابطه و  دابةه و أسةاليبه . نة  الحريةة مةان التعةددييثمةا ماو . البالد خير شاهد على ما نقول من 

والتعدديةة الفكريةة السياسةية قةد تعنةةي . أمةر محمةود  يةر مةضموم باإلضةافة الةى أنةه أمةةر فطةرّي واقةٌع ال محالةة 
 يوجد مانع شرعّي من وجود أمثر من يةزب سياسةي داخةل تعدد اةيزاب في اإلطار اإلسالمي الجامع إذ ال

بةةل هةةضا التعةةدد قةةد يكةةون ضةةرورة فةةي هةةضا ، إذ المنةةع الشةةرعي يحتةةاج الةةى نةة  وال نةة ، الدولةةة اإلسةةالمية
وتحكمهةا فةي ، وتسةلطها علةى سةا ر النةا ، ةنه صةمام أمةان مةن اسةتبداد فةرد أو فئةة معينةة بةالحكم، العصر

، ممةةةا دل علةةةى ذلةةك قةةةراءة التةةةاريح،  لةةم: أو ، ال: قةةةوة تسةةةتطيع أن تقةةول لهةةةا وفقةةدان أي ، رقةةاب االخةةةرين
، فةةي العةةالم العربةةي المعاصةةر" وهةةو مةةا توجةةه إليةةه مثيةةر مةةن المعاصةةرين يتةةى قةةال بعضةةهم ، واسةةتقراء الواقةةع

ناليةة  شةةبه إجمةةاع االن علةةى القبةةول بفكةةرة التعدديةةة المتمثلةةة فةةي اةيةةزاب السياسةةية يتةةى نةةضهب الةةى أنةةه 
يا بةةين الفقهةةاء أو المفكةةرين الةةضين يعتةةد بهةةم مةةن عةةارض فكةةرة أو صةةيغة التعدديةةة السياسةةية فةةي المجتمةةع لةة

هةضا و . قم ذهب يعدد جملة منهم مةن عهةد الشةيح محمةد عبةد  الةى الشةيح محمةد الغزالةي .  2"اإلسالمي 
 أن يسةةتعبد النةةا  وقةةد لقةد عةةرف تاريخنةةا اإلسةةالمي الطويةةل الممتةةد التعةةدد ةنةه عةةرف الحريةةة ومارسةةها وأبةةى

اختلةف أصةحاب رسةول اهلل صةلى اهلل عليةه وسةلم فةي مثيةر مةن اةمةور االجتهاديةة . 3ولدتهم أمهاتهم أيرارا 
                                                 

1
 م 0771القاهرة الطبعة االولي  –مدينة نصر  –دار االعالم الدولي (  التعددية السياسية في الدولة المسلمة ) صالح الصاوي كتابه . انظر د  

2
 . 99( / االسالم والديمقراطية ) كتاب   

3
 .الكلمة الشريفة الحرة التي حفظتها ذاكرة التاريخ للخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه   
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اختلةف أصةحاب المقةاالت والفةرق . واختلف من جاء بعدهم ولةم يةزعم أيةد أن االخةتالف ممنةوع أو يةرام 
مقةةةةاالت اإلسةةةةالميين )مصةةةةّنف فةةةةيهم متابةةةه المةةةن خةةةةوارج و شةةةةيعة و معتزلةةةةة و  يةةةرهم فسةةةةمى أبةةةةو الحسةةةةن  

. وال رمةاهم بلبةدة مفةر بةل سةّماهم اإلسةالميين و المصةلين ، فما خلع عنهم ربقة إسالم( اختالف المصلين و 
ومان أصحاب تلك الفرق و المقاالت أيزابةا  لهةا أفكارهةا و قواعةدها و أنصةارها و أصةولها التةي تةدعو إليهةا 

وأصةةولها و مناهجهةةا انةةدقر بعضةةها   ، اهب  الفقهيةةة مةةن بعةةد بشةةيوخها وتالميةةضهاقةةم مانةة  المةةض. وتبّشةةر بهةةا 
و بقةةةي بعضةةةها الةةةى يةةةوم النةةةا  هةةةضا ممةةةثال فةةةي ، وأبةةةي جعفةةةر الطبةةةري، وسةةةفيان الثةةةوري، ممةةةضهب اةو اعةةةي

والمةةةةضهب الجعفةةةةري الشةةةةيعي والمةةةةضهب الزيةةةةدي والمةةةةضهب اإلباضةةةةي وبعةةةةض ، المةةةةضاهب السةةةةنّية اةربعةةةةة
ولم تعتبر ذلك تشرذما  فةي اةمةة ، وإذا مان  اةمة   قد قبل  بتعدد المضاهب الفقهية."  المضاهب اةخرى

فلةةةم ال تقبةةةل بتعةةةةدد المةةةضاهب السياسةةةية لمصةةةةلحة اةمةةةة و ال تعتبةةةر  تشةةةةقيقا  ل مةةةة وال سةةةيما وإن اإلطةةةةار 
ى الثوابة  و اةصةول المنشود لهض  التعددية السياسية يخفف من  لواء هضا التفّرق ةنه يشةترو االتفةاق علة

 .  1"وإيياء فقه االختالف في الفروع والمسا ل االجتهادية و تقرير الضواب  التي تمنع التجاو ات .. الكلية 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
1
 . 79ص ( التعددية السياسية في الدولة المسلمة ) كتاب  –صالح الصاوي . د  
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 :خاتمة 
وإذا هةي ، و جسنا خالل ديارها و مسةالكها فةإذا هةي أخةض و عطةاء، لقد طّوفنا في  فاق الشورى و مساربها

، و سةةةعة الصةةةدر، وإنضةةةاج للفكةةةرة ال تصةةةل  لةةةه إال أجةةةواء مةةةن الحريةةةة، للةةةرأي وتقليةةةب، مفاوضةةةة و محةةةاورة
وأنفةضها صةلى اهلل ، وهي قيمة من قيم الدين العليا التي جاء بها الةويي الكةريم متابةا  و سةنة. وقبول االخرين 

وتصةريف شةاونها وتبةين مةن خةالل البحةث و ينايةا  أنهةا تتجةاو  دا ةرة السياسةة ، عليه وسةّلم عمةال  وممارسةة  
وسةةمة مةةن سةةماته التةةي ، لتةةدخل فةةي مةةل شةةعبة مةةن شةةعب الحيةةاة إذ أنهةةا صةةفة مةةن صةةفات المجتمةةع المسةةلم

 .ينبغي أن يصطبا بها في أيواله ملها أسرة و جماعة و مجتمعا  و دولة 
ّربةةانّي بعةةد أن أّصةةلنا للشةةورى لغةةة و قر نةةا و يةةديثا  ذهبنةةا نةةتلما مةةا مةةان لهةةا مةةن شةةأن فةةي ييةةاة المجتمةةع ال

فكةةان التةةدريب علةةى الشةةورى مةةن قبةةل الرسةةول الكةةريم التةةي ، الةةضي أنشةةأ  رسةةول اهلل صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم
و تخرجةوا فيةه فكةانوا ، وتةدربوا عليةه، أفض  الى أن يدير الخلفاء الراشدون الحياة من بعد  وفةق مةا تعّلمةو 

 .باهلل ونهيا  عن منكر وإيمانا  ، خير أمة أخرج  للنا  أمرا  بمعروف
ولةئن بحثنةةا فةةي تةاريح اةمةةة منقبةةين فإنةا لةةم نةةنا واقعنةا المعاصةةر و ميةةف أدى  يةاب الشةةورى الةةى ويةةالت و 

و ميةةف أن اإلنسةةانية . نكبةةات أصةةب  فيهةةا اإلنسةةان خا فةةا  وجةةال  مرعوبةةا  ال يةةأمن علةةى دم وال مةةال وال عةةرض 
  ييةةاة االسةتبداد اةسةةود الةةضي أمةةل وصةل  الةةى بعةةض الصةيا المرضةةية فةةي التعامةةل السياسةي بعةةد أن جّربةة

اةخضر و اليابا وأصالها سوو عضاب فكةان يةديثنا عةن الديمقراطيةة الغربيةة التةي ال تختلةف فةي جوهرهةا 
ولقةةد رأينةةا  ميةةف أن الجمهةةرة الغالبةةة مةةن متّةةاب . عمةةا دعةةا إليةةه االسةةالم مةةن يريةةة و مرامةةة و شةةورى وا تمةةار 

رى يرجةةا  مةن اتخةاذ اإلجةةراءات الديمقراطيةة مةةن انتخةاب واسةةتفتاء و المسةلمين المعاصةرين و مفكةةريهم ال تة
وانفتايةةه ، واالسةةالم فةةي شةةرعته و منهاجةةه. وتةةداول للسةةلطة بطريقةةة سةةلمية يضةةارية راقيةةة ، مجةةالا نيابيةةة

و الحكمةة ، الخيةر را ةد ... وينفةي ويثبة ، ويلتقةي و يختلةف، وممارسته يطلُّ على  فاق عصرنا يأخض و يدع
وصةّل اللهةم علةى سةيدنا محمةد وعلةى  لةه و ، ال يهمةه مةن أي وعةاء خرجة  والحمةد هلل أوال  و  خةرا  ، ضالته

 . صحبه ومن تبعه بإيسان الى يوم الدين وسّلم تسليما  مثيرا  
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 الشورى وعالقتها بالديموقراطية

إن الشورى في اإلسالم هي األساس الشرعي لتسيير النظام في المجتمع،  الع ي تزتع م 

بحقوق اإلنسان  وسزطان األمة  والتكافل  االجتماعي؛ لع ل  فع ن الكعالم فعي الشعورى 

ليس مقيدا في مجعا  نظعام الحكعإل اإلسعالمي  وال فعي السياسعة اللامعة التعي ةقيعد سعزطة 

قراطيعة التعي دعد ها الثعاداون القعانونيون  فعي ميععدان الحكعام  بالعالا الكعالم فعي الدتم

و ةظهعععر كهميعععة .اللزعععوم السياسعععية كو األدكعععام  الدسعععتورتة كو نظعععام التشعععرت، لزدولعععة

وتكاينعا ان نشعير عزع  . الشورى في كدداث السيرة النثوتة  وةعارت  الالزاعاا الرايعدت 

 :صز  هللا لهإلسثيل الماا  يها ة الصحابة رضي هللا عنهإل عز  ملامزة النثي 

 مشاورة النثي صز  هللا عزيه وسزإل ألصحابه في عقوبة المنافقي  الع ت  ذوو  فعي كهزعه 

 (1")ما ةشيرون عزّي في قوم تسثون كهزي  ما عزمت عزيهإل م  سوا قط: "فقا 

 

ثععإل ان الشعععورى هعععي الحماتعععة كو اليعععمان  العع ي تجععع  كن تحتمعععي فيعععه نظعععام الحكعععإل 

فعي دمعا  دتع  تععم  عزع  ناسعه ومجتملعه مع  االسعتثدا  اإلسالمي  وتج  كن ترةعا  

 .والظزإل في ةسيير الثال  واللثا  

ف وا كانت الشورى به   المكانة  كفعال ةكعون مز معة عزع  الحعاكإل إوا صعدره مع  كهعل 

اللزإل والالثرة؟ كم هي فقط استشارة و ال ةارض عز  الحاكإل؟ وهعل الدتمقراطيعة ةنع   

 من لة الشورى؟

  وجه االةااق والالالا بي  الشورى والدتمقراطية؟  فما هي إون ك

فه   التساؤاله وغيرها   فلتني ال  الكالم ع  الشعورى ومعا تتلزعه بهعا مع  مسعا ل؛ 

وكدثثععت كن كركعع  عزعع   كهميععة ومشععروعية وفوا ععد الشععورى  كمععا سعيععير العع  كهععإل 

 . الاوارق ومجا  االةااق بي  الشورى والدتمقراطية

 : وبناا عز  ما سثه وكر  خصصت الثحث في ه   المسا ل المطرودة  وسميته

 "الشورى وعالقتها بالديمقراطية"

 :ورسمت له الالطة التالية

 الشورى مفهوم: األول المطلب

 والمشورة الشورة بين الفرق:المطب الثاني

 مشروعية الشورى: المطلب الثالث

 الشورى أهمية: المطلب الرابع

                                                           

وأمرهم شورى : كتاب االعتصام، باب: فتح الباري بشرح صحيح البخاري(1)

 .م3111/هـ3731، 3دار الحديث بالقاهرة، ط 31/734بينهم 
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 الشورى فوائد من: المطلب الخامس

 مجالت الشورى: المطلب السادس

 خصائص الشورى : المطلب السابع

 .قيم الشورى: المطلب الثامن

 حكم الشورى:المطلب التاسع

 المطلب العاشر: العالقة بين الشورى والديموقراطية

لزلالمي  فاهلل اسع  ان توفقنا ال  ما تح  وترض   وصل الزهإل عز  المثلوث ردمة 

 .سيدنا ونثينا محمد صز  هللا عزيه وسزإل ذمي 
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 الشورى مفهوم: األول المطلب

 :اللغة في الشورى

ى عععور  ة ه  : تقعععا  العععركي  اسعععتالرا : والمشعععاورة المشعععورة : الشُّ ره عععاو   األمعععر  فعععي ي 

 .  (1)المشورة منه وطزثت استشرةه 

ة  ععور  ععارة والشُّ سعع : والشَّ ععار  : تقععا  والهيئععة  الح     (2))وجهععه  دسعع  إوا الرجععل  ي 

ار   عار   مواضعله  مع  واجتنعا  اسعتالرجه: اللسعل وي    (3)لزثيع، عرضعها: الدابعة وي 

 .(4)وإظهار  الشيا عرض وهو الشَّور  م  كعنه

 : والالالصة

 والتوجيععه  واللععرض واإلظهععار  االسععتالرا  هععو الشععورى كصععل كن سععثه ممععا تتثععي 

 ةهعدا فالشعورى بحانعا  فعي ةصزح مقصو ة ملان وكزها والكشف  والثيان  والتحسي 

 القعوم صعني، وةوجيعه األدسع   كو الصعوا  العركي عع  والثحث الركي  استالرا  إل 

ه إله : "الل تععع  التنععع   وفعععي. دسعععنة وجهعععة عععر  ك مه ى و  عععور  : ةلعععال  وقولعععه.(5)" ب يهعععن ه إله  ي 

ه إله " اِوره ي  رِ  فِي و   .(6)" األه مه

 

 :االصطالح في الشورى

 العثل  بمراجلعة العركي  اسعتالرا  هي: " ـ هللا رحمه ـ األصفهاني الراغب قال1

 .(7)" الثل  إل 

 وادعد كعل ليستشير األمر  عز  االجتما  هي: " ـ هللا رحمه ـ العربي ابن ويقول2

 . (8)" عند  ما وتستالر  صادثه  منهإل

                                                           
(1)

  ار  القعرذن ألدكعام الجعام،: القرطثعي 4/473) صعا ر  ار طثلة -  اللر  لسان: منظور اب 

 (.7/431) .م4991/هـ4443  5ط بيروه  اللزمية  الكت 
(2)

 .السابه المرج،  (1/743) اللر  لسان: منظور اب 
(3)

 (.475  1/474) اللر  لسان: منظور اب 
(4)

 الحدتث غرت  في النهاتة:  األثير اب  محمد ب  المثارك السلا اه كبي الدت  مجد: األثير اب 

(.4/474) اللر  لسان: منظور اب    (1/535) اللزمية  المكتثة واألثر   
(5)

 .75اآلتة م : الشورى سورة 

 .459اآلتة م : عمران ذ   سورة( 6)
 

 النايعر   والثحوث الدراساه مرك : المحقه القرذن غرت  في المار اه: األصاهاني الراغ  (7)

ر ما ة الثاز   امصط ن ار مكتثة و   .137 :ص ي 

(8)
 1337 - هـ 4414 الاالاة  الطثلة بيروه لثنان اللزمية  الكت   ار القرذن كدكام: اللربي اب 

 (.4/193) م

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdetails%2FLissanaAlArab&ei=boRiVMPyFIHLaPuWgvAD&usg=AFQjCNFLJpPLQPC4ZE-f4D-A9cX2_JmCSw
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1478&idto=1484&bk_no=121&ID=212
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 تظع  ممع  تطزع  عمعل قاصعد كن هعي: " ـع هللا رحمهه ـ عاشور بن الطاهر وقا 3

             المرجوة الاا دة دصو  في ترا  بما عزيه تشير كن والتدبير  الركي صوا  فيه

 . (1)" عمزه م 

 ركي استطال  هي: " بقوله ـ الملاصرت  م  ـ األنصاري جابر الدكتور وعرفها4

 .(2)" بها المتلزقة اللامة األمور في عنها تنو  م  كو األمة 

هعي ةثعا   اآلراا : الشعورى: فلرفها بقولعه -الشيخ أحمد محيي الدين العجوزأما 5

 .(3)في كمر م  األمور لملرفة كصوبها وكصزحها ألجل اعتما   واللمل به

ا الشههورى الههدكتور صههالح بههن عبههدهللا بههن حميههد6 ةثععا   الععركي بععي  : بعنهععا وعههر 

الحزو   والسدتد  المتشاورت  م  كجل استالالص الصوا  م  الركي  واألنج، م 

  .(4)م  القراراه 

الشععورى اسععتطال  ركي األمععة كو معع  : قععا الا  وعرفههها الههدكتور هههاني الطعيمههات7

تنو  عنها في كمر م  األمور اللامة المتلزقة بهعا بهعدا التوصعل فيهعا إلع  العركي 

األقعر  إلعع  الصععوا  الموافعه ألدكععام الشععر  ةمهيععداا الةالعاو القععرار المناسعع  فععي 

 .  (5)موضوعه

 .وه ا التلرتف م  ك ق التلارتف فيما تتلزه بالشورى اللامة

 ووي مع  الركي استطال  إنها: بقوله الشورى الخالق عبد الرحمن عبد يعرا - 8

  (6)"لزحه األمور كقر  إل  لزتوصل فيه؛ الالثرة

هععي اسععتطال  ركي األمععة : وعههرا االسههتاد الههدكتور وهبههة الشحيلههي الشههورى - 9

 . (7) في األمور اللامة المتلزقة بها كو هي المشاركة في إةالاو القراركونوابها 

                                                                                                                                                                      

  لزنشعر  التونسعية العدار: النايعر  والتنعوتر  التحرتر ةاسير: عايور ب  الطاهر محمد: المؤلف (1)

(15/441.) 

 

(2)
: ص)م4995 النشعر ةعارت  اللربعي  الاكعر  ار   الدتمقراطية في وكثرها الشورى: األنصاري

4.) 

(3)- 
 بيععروه - الملععارا مكتثععة   اإلسععالمية الشععرتلة منععاه : اللجععوز الععدت  محيععي كدمععد الشععي 

 .415/ 1 .م4954 هـ4434

(4)
 اإلسعالم فعي الشعورى) مقدمعة   السعلو ي الشورى مجزس ر س دميد ب  صالح الدكتور: انظر

 . 4ص( نيابية رؤتة
(5)

دقعععوق اإلنسعععان ودرتاةعععه األساسعععية   الطثلعععة األولععع  سعععنة : هعععاني سعععزيمان الطليمعععاه.  

 .112ص .بيروه - ار الشروق لزنشر والتوزت،  -م1001
(6)

 بالكوتعت  القزعإل و ار السزاية الدار   اإلسالمي الحكإل نظام ظل في الالاله  عثد الردم  عثد

 .44ص: م4935 طثلة
(7 )

  سعععنة4ط     مشعععه الاكعععر  ار   الملاصعععر والاكعععر الاقعععه قيعععاتا    ال ديزعععي وهثعععة/   .ك

 .459 ص1331
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ةلني ةقزيع  : الشورى:   إو تقو وعرا الدكتور محمد عبدالقادر أبو فارس - 01

اآلراا المالتزاة ووجهاه النظر المطرودعة فعي قيعية مع  القيعاتا واختثارهعا مع  

كو إلععع  كصعععوبها  كصعععحا  اللقعععو  و األفهعععام دتععع  تتوصعععل إلععع  الصعععوا  منهعععا

  (1) .وكدسنها ليلمل به لكي ةتحقه كدس  النتا  

 اآلراا؛ وةقزيع  ةثعا   تتيعم  ال ي لزشورى وادد ملن  عز  ةتاه التلارتف فه  

 العركي إلع  التوصعل بغيعة فيعه لزتشعاور المطعرو  األمعر فعي االختصاص ووي م 

 .الحه إل  األقر  كو األصزح كو األدس  كو األصو 

 والمشورة الشورة بين الفرق:الثانيالمطب 

 بعي  ومع  والمشعورة  الشعورى بي  فرقاا  هناك كن الملاصرت  الثاداي  بل  ترى

 النصععوص فععي بدقععة نظرنععا مععا إوا: "تقععو  ديععث الالالععدي محمععو  الععدكتور هععؤالا

 معدلو  عع  تالتزعف الشهورى كلمهة مهدلول كن نجعد الشعورى فعي الوار ة التاصيزية

 ومعا الدولعة لر يس مز ماا  كان ما مطزقاا  الركي كخ  الشورى ةلني إو المشورة كزمة

 فيعه تعرجح ومعا التشعرتلية كاألمور الدليل قوة فيه ترجح ال ي سوااا  مز ماا  تك  لإل

 .األمعور كعل فعي عامعاا  فيهعا التلثيعر فجعاا والاكرتعة الانيعة كعاألمور الصوا  جان 
 الدولعة لعر يس المزع م الركي كخ  كنها عز  النصوص في ور ه ف نها المشورة أما

 فقعط المزع م العركي كخع  وكنهعا الشعورى مع  كخع  المشعورة كن عزع  والدليل فقط 

 :كمور عدة

 وولع  فقعط المزع م العركي كخع  عزع  لزداللعة الحعدتث في المشورة كزمة ور ه :أوالا 

 لعو هللا وكتعإل" :عنهمعا هللا رضي وعمر بكر ألبي وسزإل وذله عزيه هللا صز  قوله في

 لعو« :لاع  وفعي   "كبعداا  مشعورة فعي عصعيتكما معا وادعد كمعر عزع  لعي ةتاقان كنكما

 اإللع ام بصعاة المشعورة كزمعة اقترنعت فقعد »  (2)خالاتكمعا ما مشورة في اجتملتما

 خالاتكمعا معا:" وسزإل وذله عزيه هللا صز  قوله في واضح وه ا ول   ةايد والصيغة
 كخع  فعي إال ةكعون ال المشعورة كن تتيعح الحعدتث مناسعثة وم  عصيتكما  ما كي" 

 بعه  القيعام كجعل مع  األعما  م  عمل إل  تريد ركي ألنه اإلل ام سثيل عز  الركي

 المشعورة فتكعون األغزثيعة لعركي تكعون إنمعا التعرجيح ألن مز ماا  كان ك ل  كان وما

 .فقعععععععععععط المزععععععععععع م العععععععععععركي فعععععععععععي ألنهعععععععععععا الشعععععععععععورى مععععععععععع  كخععععععععععع 
 ةعد  ال ولكنهعا جعنس اسعإل كانعت وإن الحعدتث فعي العوار ة المشعورة كزمعة إن :ثانياا 

 تيعاا  كو بعع  تقتعرن كن بد ال اللموم عز  تد  دت  الجنس اسإل ألن اللموم عز 

 ال ولكنهعا نكعرة كانعت وإن وهعي اللموم  عز  تد  فال تيف ولإل بع  تقترن لإل ف وا

 فععي فعالنكرة بناعي اقترنععت إوا إال اللمعوم عزع  ةعد  ال النكععرة ألن اللمعوم عزع  ةعد 

 فعي عامعاا  العدليل تكعون فال اللموم  كلااظ م  فزيست اإلثثاه في كما ةلإل الناي سياق

                                                           
(1)

 األر ن - عمعان -الارقعان  ار اإلسعالم  فعي السياسعي النظعام: فعارس كبعو عثدالقا ر محمد.  

 .31ص .م4951
(2)

طثلة الرسعالة ددتث عثعد العردم  بع  غعنإل االيعلري  مسند اإلمام كدمد ب  دنثل الشيثاني 

19/215 . 
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 اللامععة  الشععورى موضععوعاه معع  موضععو  فععي نصععاا  الحععدتث فيكععون يععورى كععل

 كميعر الالزياعة قالعه معا وكع ل  فقعط  األكارتعة جانع  فيعه وتعرجح المز م الركي وهو

 بكعر كبعي لزصدته االنلقا  بيلة إةمام بلد عنه هللا رضي الالطا  ب  عمر المؤمني 

 كانعت عنعه هللا رضعي بكعر كبعي بيلعة كن تقعو  كن امرك تغرن فال: " عنه هللا رضي

 ةنقطع، مع  فعيكإل ولعيس يعرها وقع  قعد هللا كن إال ك ل  كانت وإن وكنها فتمت  فزتة

 ال ف نعه المسعزمي  مع  مشعورة غيعر عع  رجعالا  بعات، فمع  بكر كبي مال إليه األعناق

 .(1)" باتله ال ي وال هو  له بيلة

 عنعد فقعط المزع م العركي كخع  المتيعم  المشعورة لواقع، الشعرعي الاهإل ه ا واستمر

 الالالفعة ولعي لمعا هللا ردمعه الل تع  عثعد بع  عمعر الالزياة فماال. ول  بلد المسزمي 

 ركي غيعر مع  األمعر بهع ا ابتزيعت قعد إنعي... النعاس كتها: )قا الا  المسزمي  في خط 

 معع  كعنععاقكإل فععي مععا خزلععت قععد وإنععي المسععزمي   معع  مشععورة وال لععه طزثععة وال منععي

 المشعورة لاع  كن تجعد النصعوص هع   فعي تدقه وم  (2)( ألناسكإل فاختاروا بيلتي

 فيعه ترجع، كن بعد ال والع ي بعه القيام كجل م  عمل إل  تريد ال ي بالركي اقترن قد

 والقيعام الدولعة ر عيس فانتالعا  األغزثيعة  ركي هعو إنمعا فيه المرجح وكن لزمسزمي  

 فهعي كدعد  تعوم جعره التعي المشورة كخ  قثيل م  ول  إنما الهجري  التارت  بلمل

 لاعع  إطععالق عزعع  كتععثهإل فععي اللزمععاا  ر  وقععد اإللعع ام  سععثيل عزعع  الععركي كخعع 

 كي األعمعا   مع  بلمعل القيعام كجعل مع  العركي تكعون التعي الشعورى عزع  المشورة

 تعوم جعره التي لزشورى عنواناا  السيرة في هشام اب  وض، فقد اإلل ام  سثيل عز 

 عثعارة مع  تاهعإل األمعر وناعس  (الثقعاا كو الالعرو  فعي القوم الرسو  مشاورة) كدد

 جلعل فقعد  (عزيعه والحجعة الالصعإل رضعا المشعاورة فعي: )قولعه فعي الشعافلي اإلمام

 مع  كايعر ولع  وّضعح وقعد الشعورى  فعي تقعل ولعإل عزيهعا ون  المشورة في الحجة

 فتكععون فقععط اإللعع ام سععثيل عزعع  الععركي كخعع  عزعع  المشععورة لاعع  كطزقععوا إو اللزمععاا

 عزع  تجع  الع ي المزع م العركي فعي خاصعة والمشورة ركي  كل في عامة الشورى

 . (3)به تزت م كن الدولة ر يس

بتحدتد ماهعوم وتلتثر الدكتور ةوفيه الشاوي م  ككار ماكري اللصر الحدتث اهتماماا 

الشععورى؛ ولعع ل  نععرا  تميعع  بععي  الشععورى واالستشععارة  كو الشععورى االختيارتععة كو 

 .الاتوى

  

                                                           
(1)

دققهععا وضععثطها ووضعع، فهارسععها مصععطا  السععقا وإبععراهيإل  -السععيرة النثوتععة البعع  هشععام 

 .805ص  - 4  -بيروه  -الناير  ار إدياا التراث -الحاي  يزثي  األنثاري وعثد
(2)

 .111ـ/9اب  كاير    الثداتة والنهاتة 

: السععنة 1محمععو  الالالععدي  االسععالم واصععو  الحكععإل  عععالإل الكتعع  الحدتاععة  االر ن  ط/  (  3)

الشعورى فعي الشعرتلة اإلسعالمية :   كتعا  دسي  ب  محمد المهدي  191-194م  ص 1002

/  1/ 4فعي  868بعدار الكتعا  بعرقإل إتعدا   راسة مقارنة بالدتمقراطية والنظإل القانونية   طثع، 

 .11م   الارق بي  الشورى والمشاورة ص 1006
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وتثدو كن ما تكت  في غالثيعة الكتع  السياسعية فعي اللصعر الحعدتث عع  الشعورى إنمعا                           

الشهههورى ألنهعععإل تتجعععاهزون غالثعععاا االستشعععارة او  الشهههورى الجماعيهههة تقصعععدون بعععه 

 .عز  الرغإل م  كنها ةتار  ع  الشورى بملناها الواس، االختيارية أو الفتوى

فهي مجر  طز  الركي والنصيحة م  ووي  :االستشارة االختيارية الحرةكما     • 

التجربة والالثرة  وةسار ع  ركي غير مز م  وقد ةقدم االستشارة ةزقا ياا  ون طزثها 

 .ن الركي استشارتاا م  با  كول في صورة نصيحة  وبالتالي تكو

فهي نو  م  االستشارة في كدكام الاقه  وهي مشورة : طلب الفتوى الفقهيةوكما     •

 ( .1)اختيارتة  ولك  لها كدكاماا خاصة في كت  الاقه

اقيه ليستشير  فيما عرض له م  نازلة او ال  الفالمرا ال ي تجهل دكماا فقهياا تزجع  

وه   اللمزية  اخزة في الشورى بوجه . عثا ةه وةصرفاةه وفه الشر مشكل؛ لتكون  

 .م  الوجو   كو بملن  م  الملاني
 

 مشروعية الشورى: المطلب الثالث

الشورى ثابتة بالكتا  والسنة وعمل الالزااا الرايدت  رضعي هللا ععنهإل  وبزعه اهتمعام  

سععور القععرذن سععميت اإلسععالم بالشععورى دععداا كثيععراا  وممععا تععد  عزعع  ولعع  كن إدععدى 

بالشععورى  ممععا تععد  عزعع  كن لهععا كهميععة فععي ديععاة المسععزمي  وضععرورة لتععدبير يععؤون 

 .الدولة  كما كنها ضرورتة لألفرا  في دياةهإل الالاصة

لقعد ور  اللدتعد مع  اآلتعاه وفعي معواط  مالتزاعة التعي ةعد  عزع  : القهرن  الكهريم - –ا

 :التمايل ال الحصرمشروعية الشورى  وم  ه   اآلتاه عز  سثيل 

زِععي   الهق زهععِ  : قععو  هللا ععع  وجععل  - 1 نهععت  ف ظّععاا غ  ل ععوه ك  ِ لِنهععت  ل ه ععإله و  ععةن ِمعع   هللاَّ م  ده ععا ر  ف ثِم 

عله  كَّ عت  ف ت و  مه ا ع    عِر ف ع ِو  ه إله فِي األه مه اِوره ي  اِره ل ه إله و  ت غه اسه نهه إله و  ف  ع  لِ   ف اعه وه وا ِم ه د  نها يُّ ال 

 ِ ز عععععععععععععععععععععع  هللاَّ زِي   ع  ك  ت ععععععععععععععععععععععو   .129:ذ  عمععععععععععععععععععععععران  إِنَّ هللاَّ  ت ِحعععععععععععععععععععععع ُّ الهم 

فاي ه   اآلتة نجعد العن  عزع  الشعورى قعد جعاا بصعيغة األمعر الع ي تتماعل فعي قولعه 

رِ : ةلال  ه إله فِي األه مه اِوره ي  فقد كمر هللا ةلال  رسعوله عزيعه السعالم كن تشعاور قومعه  و 

 :ة فا دةانوفي المشاور. في األمر عز  سثيل الوجو 

 .ةعععععععععليف قزععععععععوبهإل وإيععععععععاعة المععععععععو ة بيععععععععنهإل نتيجععععععععة لزمشععععععععاورة: األولعععععععع 

ةلوتد المسزمي  عز  ه ا العنه  فعي ملالجعة األمعور ألن الرسعو  عزيعه السعالم : الاانية

األسوة الحسنة لهإل  ف وا كان تزجع هو عزيه الصالة والسالم إل  المشاورة فهإل كول  كن 

  .تعخ وا بها

                                                           

  مصر – الناير  ار الوفاا -ةوفيه الشاوي   فقه الشورى واالستشارة .  (1)

 .116ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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عا  :وقوله ةلال  - 1 ِممَّ ى ب يهن ه إله و  ه إله ي ور  ر  ك مه الة  و  ك ق ام وا الصَّ ب ِهإله و  اب وا لِر  ت ج  الَِّ ت   اسه و 

قهن اه إله ت نهاِق ون   ز  معد  هللا المشعاورة : "  فاي ه   اآلتعة تقعو  القرطثعي[85:الشورى] ر 

 .(1" )في األمور بمد  القوم ال ت  كانوا تمتازون ول 

و   إِل عع  : وقولععه ةلععال  - 8 ل ععوه ر  ُّ ععوا بِععِه و  اع  ِا ك و  ععوه ععِ  ك ِو الهال  ععرن ِمعع   األه مه ه إله ك مه ععاا  ا ج  إِو  و 

عت نهثِط ون ه  ِمعنهه إله  عه  الَّعِ ت   ت سه زِم  عِر ِمعنهه إله ل ل  ولِعي األه مه
إِل   ك  س وِ  و  . 58مع  اآلتعة: النسعاا الرَّ

عز  األمة لزثث فيهعا تجع  كن  وفي ه   اآلتة  ليل عز  كن األمور الهامة التي ةلرض

ةر  إل  كهل اللزإل بهعا ليعروا فيهعا ركتهعإل  وتسعتنثطوا منهعا معا فيعه مصعزحة األمعة  وال 

ي  كن كهل الشورى هإل هؤالا ال ت  ةر  إلعيهإل هع   األمعور  وكن سعثيل الشعورى هعو 

 .خير سثيل لزهداتة والريا 

الحكعإل فيهعا بالشعورى  ف نعه وكما كوج  اإلسالم عز  األمة كجماععة كن تكعون قاععدة  

كرا  لألسرة كن ةلتا  مثدك الشورى كلنصر كساسعي لدراسعة كمورهعا  وةتالع ها منهجعاا 

 .لها في دياةها

إِنه  : قوله ةلال  - 4 عا و  ز يهِهم  ن عا   ع  رن ف عال ج  عاو  ة ش  عا و  اضن ِمنهه م  االا ع  ه ة ر  ا فِص  ا   ف  ِنه ك ر 

وا  ِضل  ت ره ة إله ك نه ة سه اةَّق عوا هللاَّ  ك ر  ه وِا و  ر  له عا ذة يهعت إله بِعالهم  ت إله م  زَّمه ا س  إله إِو  ز يهك  ن ا   ع  إله ف ال ج  ك  ال   ك وه

ز ون  ب ِصيرن  م  ا ة له وا ك نَّ هللاَّ  بِم  ز م  اعه  .188:الثقرة. و 

فاآلتة نصت عز  انعه بلعد ةشعاور الوالعدت  فعي مسععلة ةوقيعف االرضعا  قثعل الحعولي  

 (.2)ولعع  ان اةاقععا عزعع  مععا تناعع، الصععثي او مععا ةكععون مصععزحته فيهععا  الكععامزي  فزهمععا

تَّعع  : وقولععه ةلععال  - 2 ععراا د  ععةا ك مه نهععت  ق اِطل  ععا ك  ععِري م   ك فهت ععونِي فِععي ك مه
ععأل   ق ال ععته ت ععا ك تُّه ععا الهم 

ه د ونِ   .81:النمل. ة شه

ثع طزثعت مع  مزكعة سع" بزقعيس"وقد وه  اللزماا فعي ةاسعير هع   اآلتعة إلع  كن المزكعة  

قومها المشورة في األمر ال ي ن   بما عندهإل م  الركي فما كان لها كن ةميي دكمعاا 

 (.3. )دت  تكونوا ياهدت  

 

 

                                                           

  5القرطثعععععي   ار الكتععععع  اللزميعععععة  بيعععععروه  ط: الجعععععام، ألدكعععععام القعععععرذن(1)

  01/71 .م0991/هـ0101

. م9119السعنة  0ةاسير الجاللي    ار القعرذن الكعرتإل  بيعروه  لثنعان  ط: انظر(2)

 . 71ص

 .م0985/هعـ0115  00الشروق  بيروه  طسيد قط   في ظال  القرذن   ار (3)

5/95/7011  
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جااه السنة النثوتة مؤتدة لما ور  في القرذن  م  اإليا ة بشعن  :في السنة النبوية –

الشورى والدعوة إل  اةثاعهعا  والتنوتعه بايعزها  فقعد جعااه السعنة النثوتعة بكايعر مع  

النصعوص التعي ةعد  عزع  التع ام رسعو  هللا صعز  هللا عزيعه وسعزإل مثعدك المشعاورة فععي 

ا لصععيقة بععه عزعع  الععرغإل كنععه كقوالععه وسععزوكا ةععه اليوميععة دتعع  كصععثحت الشععورى خزقعع

 .ملصوم  ون كر عز  سثيل الماا  بل  النماو  م  كمازة م  كقواله وسيرةه اللطرة

 :فههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي السههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههنة القوليههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة –ك  

 ( .1")إوا استشار كددكإل كخا  فزيشر عزيه: "ما روي كنه قا  صز  هللا عزيه وسزإل -1

 ( .2")المستشار مؤةم : "وقوله صز  هللا عزيه وسزإل – 2

م  استشار  كخو  المسزإل فعيار عزيه بغير ريعد فقعد : "وقا  صز  هللا عزيه وسزإل – 3

 ( .3")خانه

معا يعقي قعط عثعد بمشعورة ومعا سعلد : "وروي عنه صز  هللا عزيعه وسعزإل كنعه قعا  – 4

 ( .4")باسعععععععتغناا ركي  ومعععععععا خعععععععا  مععععععع  اسعععععععتالار وال نعععععععدم مععععععع  استشعععععععار

إوا كعان كمعراؤكإل خيعاركإل وكغنيعاؤكإل ": وروي عنه صز  هللا عزيه وسعزإل كنعه قعا  – 5

سمحااكإل وكمركإل يورى بينكإل فظهر األرض خير لكإل م  بطنهعا  وإوا كعان كمعراؤكإل 

يععراركإل  وكغنيععاؤكإل بالالاكععإل  وكمععوركإل إلعع  نسععا كإل فععثط  األرض خيععر لكععإل معع  

 ( .5")ظهرها

                                                           

 9  7111المستشععععار مععععؤةم    رقععععإل : األ    بععععا : كتععععا  –ابعععع  ماجععععه (1)

 .ب سنا  ضليف 0977ص

 سعععن عععع  ابععع  مسعععلو   .  01/09كدمعععد   مسعععند ابعععي هرترة طثلعععة الرسعععالة (2)

ابع  .4/557 وسعزإل  عزيعه هللا صعز  النثي اصحا  مليشة في جاا ما با  الترم ي 

ورواتة كبي مسلو  عند . 9/0977المستشار مؤةم  : با   –األ   : كتا  –ماجه 

  والشي  االلثاني 1/777سن  ابي  اوو    با  المشورة   .اب  ماجه ب سنا  صحيح

 . 5098صحيح ابي  او   رقإل الحدتث : انظر.ددتث صحيح: ردمه هللا

 .01/01الرسالة: مسند ابي هرترة  ط : كدمد (3)

 8مجم، ال وا عد   : روا  الطثراني في األوسط والصغير ب سنا  ضليف  انظر(4)

 .99ص

وضععلاه الشععي  .هعع ا دععدتث غرتعع :   وقععا 599/ 1كتععا  الاععت   –الترمعع ي (5)

 9911ضليف الترم ي رقإل الحدتث : انظر.االلثاني ردمه هللا
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 ( .1")الثكعععر ةسعععتعمر والايععع  ةشعععاور: "وعنعععه صعععز  هللا عزيعععه وسعععزإل قعععا  – 6

لو كنت مؤمراا كدداا م  غير مشعورة ألمعره ابع  كم : "وقا  صز  هللا عزيه وسزإل – 7

لعععو كنعععت مسعععتالزااا كدعععداا مععع  غيعععر مشعععورة السعععتالزات ابععع  كم "  وفعععي رواتعععة "عثعععد

؛ فععال تجععوز كن تععول  عزعع  المسععزمي  وا  كو تسععتالزف خزياععة بغيععر مشععورة (2")عثععد

 .المؤمني 

 ( .3( )م  رسو  هللا صز  هللا عزيه وسزإلما ركتت كدداا اكار مشورة ألصحابه – 8

 مهههههن أحهههههدال السهههههيرة النبويهههههة التهههههي  هههههدل علههههه  مشهههههروعية الشهههههورى –   

لقععد    الكايععر معع  كدععداث السععيرة النثوتععة عزعع  مشععروعية الشععورى ومعع  األمازععة ال 

 :الحصر

مشععاورة النثععي صععز  هللا عزيععه وسععزإل ألصععحابه تععوم بععدر فععي التوجععه إلعع  قتععا      -1

 ( .4)المشركي 

كتثقع  فعي المدتنعة : مشاورة النثي صز  هللا عزيه وسزإل ألصحابه قثعل غع وة كدعد    -2

 ( .5)كم تالر  إل  اللدو

 ( . 6)في كسر ى بدر     -3

ا  فمععاوا سععيالل المسععزمون فععي هععؤالا  كسععر المسععزمون فععي غعع وة بععدر سععثلي  كسععيرا

كمععر التلامععل معع، هععؤالا  األسععرى؟ فعع ل  هعع   الزحظععة لععإل تكعع  هنععاك ةشععرت،ن توضععح

 ب ددى طعرق التشعاور التعي اعتعا  األسرى  فكان ال بد كن تتصرا رسو  هللا

بلمعععل مجزعععس استشعععارّي بععععنه جمععع،   ؛ فقعععام كن تتلامعععل بهعععا مععع، الصعععحابة 

 .تسعععععععععععلهإل وتستشععععععععععيرهإل فععععععععععي كمععععععععععر األسععععععععععرى   وبععععععععععدك صععععععععععحابته

مشاورة النثي صز  هللا عزيه وسزإل ألصحابه في عقوبة المنافقي  الع ت  ذوو  فعي     -4

                                                           

 .09/77الرسالة  : ط.كدمد  مسند كبي هرترة (1)

سن  اب  ماجعه   بعا  فيعل عثعد هللا . 9/918ابي طال    كدمد  مسند عزي ب  (2)

 .  0/19اب  مسلو   

 .7/915با  ما جاا في المشورة  –كبوا  الجها   –الترم ي (3)

 .م0995/هـ0101  مكتثة اإلتمان بالقاهرة  0  ط9/011سيرة اب  هشام (4)

 .7/01المرج، السابه (5)

صحيح مسزإل بشعر   :عز  سثيل الماا والقصة وكرها كهل السن  والسير  انظر (6)

بععا  اإلمععدا  بالمال كععة فععي غعع وة بععدر   –كتععا  الجهععا  والسععير  09/11النععووي 

 .0117الحدتث رقإل 
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مععا ةشععيرون عزععّي فععي قععوم تسععثون كهزععي  مععا عزمععت عزععيهإل معع  سععوا : "فقععا  كهزععه 

 .(1")قط

 من أحدال سيرة الخلفاء الراشدين -ج 
معع  الملزععوم ةارتاليععاا كن الالزاععاا الرايععدت  رضععوان هللا عزععيهإل فكععانوا تقتععدون  

برسعو  هللا عزيععه الصععالة والسععالم  ديععث لععإل تتركععوا المشععورة التععي عاتنوهععا فععي عهععد 

المصطا  صزواه هللا عزيه بل كانوا تتشاورون في كعل األمعور اللامعة والمهمعة التعي 

 :ةحدث لهإل وم  ابرزها

ةشعاورهإل دعو  مع  سعيتول  الالالفعة بلعد وفعاة النثعي صعز  هللا عزيعه وسعزإل  -1

فت كر كت  التارت  اإلسالمي الموثقة   كنعه بلعد وفاةعه  .سيالزاهال ي لإل تن  عز  م  

عزيه الصالة والسالم اجتم، األنصار فعي سعقياة بنعي سعاعدة   تتشعاورون بيعنهإل فعيم  

تتول  الالالفة بلعد    واةاقعوا عزع  كن ةكعون الالالفعة فعي سعلد   ولمعا عزعإل عمعر وكبعو 

ار الحععوار بيععنهإل فععي معع  تتععول  بكععر الصععدته بمععا كععان تععدور هنععاك انطزقععا إلععيهإل   و 

الالالفة بلد رسو  هللا صز  هللا عزيه وسزإل دت  ارةيوا كبا بكر الصدته فثاتله عزع  

بنععي سععاعدة ومععرة فععي المسععجد ولعع  كععل معع  المهععاجرت  واألنصععار مععرة فععي سععقياة 

 (.2)النثوي

استشار الالزياة االو  ابو بكعر الصعدته رضعي هللا عنعه  النعاس فعي ةوليعة عمعر  – 1 .1

رضي هللا عنه دت  ةيق  كن كصحا  رسو  هللا صعز  هللا عزيعه وسعزإل راضعون عع  

استالالفه للمر الااروق   بل خعاطثهإل جميلعا قعا ال كةرضعون بمع  اسعتالزف عزعيكإل   

إنععي اسععتالزات  :" عزععيكإل وا قرابععة فعع ني وهللا مععا كلععوه معع  جهععد الععركي   وال وليععت

عزيكإل بلدي عمر ب  الالطا  فاسملوا لعه وكطيلعوا  وإنعي لعإل ذ  هللا ورسعوله و تنعه 

د    فع ل  ظنعي بعه وعزمعي فيعه  وإن ب عّد   فزكعل امعر  معا  وناسي وإتاكإل خيراا  ف ن ع 

 (3")وسيلزإل ال ت  ظزموا كي منقز  تنقزثون«:اكتس   والالير كر ه وال كعزإل الغي 

                                                           

وكمععرهإل يععورى : كتععا  االعتصععام  بععا : فععتح الثععاري بشععر  صععحيح الثالععاري(1)

 .م0998/هـ0109  0 ار الحدتث بالقاهرة  ط 07/101بينهإل 

يعة  المسعماة انسعان الليعون فعي سعيرة االمعي  المعامون  طثلعة السيرة الحزث: انظر(2)

 .9/187هـ  0719مصطا  الثابي الحزثي واوال    بمصر سنة 

 هعـ 1041 اللربعي  الكتعا   ار الرايعدت   الالزاعاا عهعد لزع هثي  اإلسعالم ةارت (3) .1

 111-111ص 3 
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نرض  لدنيانا مع  رضعيه رسعو  هللا صعز  هللا عزيعه : وقا  عمر رضي هللا عنه  – 2

وكقنعع، ( 1)وسععزإل لععدتننا وةشععاوروا فععي كهععل الععر ة فاسععتقر ركي كبععي بكععر عزعع  القتععا  

 . المسزمي  به

استشععار كبععو بكععر رضععي هللا عنععه صععحابة رسععو  هللا صععز  هللا عزيععه وسععزإل معع   – 3

 و الشعام  واكعراا لهعإل كن رسعو  هللا صعز  هللا عزيعه وسعزإل المهاجرت  واألنصار في غع

كان عو  كن تصرا همته إل  الشام  فقثيه هللا إليه  واختار لعه معا لدتعه  ثعإل كضعاا 

اللعر  بنعو كم وك   وقعد كر ه كن كسعتنارهإل إلع  العروم والشعام  فمع  هزع  معنهإل )كن 

  مععدافلاا ععع  الععدت  هزعع  يععهيداا  ومععا عنععد هللا خيععر لألبععرار  ومعع  عععا  مععنهإل عععا

  ثعإل طزعع  إلععيهإل ركتهعإل  وبلععد مناقشععة (مسعتوجثاا عزعع  هللا ععع  وجعل ثععوا  المجاهععدت 

بيععنهإل كبععدى فيهععا بلعع  كثععار الصععحابة كلمععر وعثععد الععردم  ركتهععإل انتهععت المناقشععة 

بتاعوت  الالزياعة فعي األمعر  فقععام كبعو بكعر رضعي هللا عنععه تعدعو القعوم إلع  االسععتلدا  

ف ني مؤمر عزيكإل كمراا وعاقعد لهعإل عزعيكإل فععطيلوا ربكعإل : )م وتقو لغ و الروم والشا

وال ةالععالاوا كمععرااكإل  ولتحسعع  نيععتكإل وسععيرة   فعع ن هللا معع، العع ت  اةقععوا والعع ت  هععإل 

 ( .2( )محسنون

كان القراا هإل كهل الشورى لسيدنا عمر  فل  عثد هللا بع  عثعاس رضعي هللا عنعه  – 4

كخرجعه " س عمر ومشاورةه  كهوالا كانوا كو يعثاباا كان القراا كصحا  مجز: "كنه قا 

 (3) .الثالاري

م  بات، رجالا م  غيعر مشعورة المسعزمي  : "م  المعثور ع  عمر رضي هللا عنه – 5

 ( .4")فال تثات، وال ال ي باتله غرة كن تقتال

  واستشعارةهإل (كي اللزمعاا)الرواتاه ع  عمر رضي هللا عنعه فعي جملعة لزقعراا  – 6

  "الالعرا "ما تهإل المسزمي   كايرة متواةرة  وم  ول  ةشعاور  ملهعإل فعي كمعر في كل 

 .وهكععععع ا كعععععان مازعععععه غيعععععر   مععععع  بعععععاقي العععععوالة والالزاعععععاا فعععععي صعععععدر اإلسعععععالم
                                                           

 االمامععة  ادكععام و الجماعععة السععاب،  الثععا  السععندي  ةرةيعع  المسععند : الشععافلي( 1)

 عمعععععر بيلعععععة الرايعععععدت  وكر الالزاعععععاا فيعععععا ل االصعععععثهاني  نلعععععيإل كبعععععو.4/447

 .4/454...وعزي

 980ص  .هعـ0719  النهية المصعرتة  : الصدته كبو بكر محمد دسي  هيكل(2)

– 989  

 واععرض بعاللرا امعر و اللاعو خع  بعا  القعرذن  ةاسير كتا  الثالاري  صحيح(3)

 .1/13الجاهزي   ع 

(( 3149)) رقعإل 47/131 اسعتالالا بعا : األدكام كتا  في: الثالاري صحيح(4)

  . كنس ع  ال هري  ع  ملمر  طرته م 
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كان عمر رضي هللا عنه تجم، كثار الصحابة في عهد  وتمنلهإل م  الالرو  مع   – 7

 .المدتنة لحاجته إل  استشارةهإل
 الشورى أهمية: المطلب الرابع

ف ن لزشورى كهمية كثيعرة فعي ديعاة األمعإل والشعلو   وإن كي نظعام كو ةنظعيإل تنشعد 

الالير والاال  وتثحث ع  اللدالة والمساواة وتتوق إل  الل ة والكرامة  وتح  كن 

تسو  األم  واالستقرار والرخعاا  وترغع  فعي منع، الظزعإل والتسعزط واالسعتثدا   ال 

  ألن بالشورى ةكتشف الحقعا ه وتنجزعي اللمع  بد كن ةكون الشورى سمته ومنهجه

وتسععتنثط الصععوا  وتصععح الععركي وةتيععافر الجهععو  وةتععوز  المسععؤولية وةقععوى 

يععوكة األمععة  مععا ولعع  إال ألنععه بالشععورى ةنثلععث عوامععل األلاععة والمععو ة والمحثععة 

والتلاون والتناصح  وةتشاب  األتدي لحعل المليعاله  وبالشعورى تصعل اإلنسعان 

 .إليععه معع  ععع ة وفععال  وسععلا ة ونجععا  فععي كمععور الععدنيا واآلخععرة إلعع  مععا تصععثو

وبالشععورى ةثنعع  المجتملععاه الااضععزة والععدو  القوتععة  وبالشععورى تحصععل النصععر 

وةستما  القزو   وتتلاون كهعل الشعورى مع  كجعل بنعاا األوطعان وعمعارة األرض 

 .(1)وإرضاا الر 

شععهورة  ودكمععاا معععثورة كقععواالا م -فععي الشععورى  -وقععد نقععل صععاد  اللقععد الارتععد 

 :نزالصها فيما تعةي

فالمشعورة ةقعوي اللع م . ال ملي  كقوى م  المشورة وال ععون كناع، مع  اللقعل  - 1

وةمنح النجا  وةوضح الحه وةثسعط اللع ر وة دع   عع  مواقعف الندامعة  واللقعل 

 .تهدي صادثه إل  األخ  بامرة المشورة

ما عنا  فقثل المشورة منهإل واقتعدى م  استشار ووي الركي والملرفة في فلل   - 1

بآرا هإل فيها ولإل تلد  عنها وع  قوتإل نهجها قل كن تالاعه مسعلا  وتاعوه مطزوبعه  

 .ف ن كعج   القدر فهو مل ور غير مزوم

مع  ةعرك المشعورة وععد  عنهعا  فزعإل تظاعر بحاجتعه صعار هعدفاا لسعهام المعالم   - 8

 .وميغة في كفوا  اللاولي 

فمتع  طزثعت اختثعار رجعل . كنها ةكشعف لع  طثعا  الرجعا  م  فيل المشورة  - 4

فشاور  في كمرن م  األمور تظهر ل  م  ركته وفكر  وعدله وجور  وخيعر  ويعر  

 .مكانته

قعا  (2)م  ككار االستشعارة لعإل تلعدم عنعد اإلصعابة ما دعاا وعنعد الالطعع ععاوراا  - 2

ارة  واالسعتثدا  قيل إن األدمه م  قطله الل جع  عع  االستشع: الراغ  األصاهاني

                                                           

 اإلسالمية  المرج، السابه الشورى في الشرتلة :  كتا  دسي  ب  محمد المهدي(1)

 .25ص . اللقد الارتد(2)
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ع  االستالارة  فالركي الوادد كالسجيل  والركتعان كعالاليطي   والاالثعة إصعرار ال 

 (. 1)تنق 

وركتان خير : وصحيح ما وه  إليه الراغ   ف ن ركتي  خير م  وادد  وقدتماا قيل

معع  ك ِعجعع   بركتععه ضععل  ونقععل : معع  وادععد  وركي الاالثععة ال تععنق   ولعع ا تقععا 

مععا كمععر هللا نثيععه بالمشععاورة :   الثصععري واليععحاك كنهمععا قععاالالقرطثععي ععع  الحسعع

لحاجة منه إل  ركتهإل  وإنما كرا  كن تلزمهإل ما في المشعاورة مع  الايعل  ولتقتعدي 

  (.2)به كمته بلد  

 :الشورى فوائد من: المطلب الخامس

نتحعدث  كن بنعا تجعدر األمعة  ديعاة فعي  عامعة واعتثارهعا الشعورى  كهميعة بيان بلد

 :فوا دها وثمراةها  وم  كبرزها ع 

عرِ  :كنها طاعة ألمر هللا سثحانه وةلال   مصداقا لقوله : 1  ه إله فِعي األ مه اِوره ي  ذ  ] و 

ى ب يهععن ه إله  :  وقععا [ 129:عمععران ععور  ه إله ي  ععر  ك مه فمعع  ال تنععته  [ . 85:الشععورى] و 

 .(3)كسزو  الشورى فزيس مطيلاا وال منا ا ألمر هللا ةلال 

كنهععا اةثععا  لسععنة رسععو  هللا صععز  هللا عزيععه وسععزإل ولعع وم لهدتععه ومنهجععه  ومععنه  : 1

  .(4)السزف الصالح 

كنهععا وسععيزة لزتوصععل إلعع  الصععوا ؛ فعع وا ة ادمععت اللقععو  وةكععاثره اآلراا انتقينععا : 8

 ..(5)منها ما هو اقر  إل  الحه والصوا 

ام  فمع  تستشعار فعي األمعر ال كنها معدعاة إلزالعة اليعغا   والحقعد والحسعد واالنتقع: 4

تمكعع  كن تجععد فععي ناسععه درجععاا كو فععي صععدر  ضععيقا وال دسععداا لزقععا إل بععاألمر  وبعع ل   

تكععون الكععل راضععي  ععع  ةصععرفاةه وبععه كمسععؤو ؛ ألنععه يععاور كهععل االستشععارة فععي 

 ..(6)األمر

كن فيهععا إيععراكاا فععي األجععر  فمعع  ةستشععير  ف نعع  ةشععركه فععي كجععر القععرار العع ي : 2

 ..(7)ستتال  

 

                                                           

محمد ب  المايل الراغ   لزشي  كبي القاسإل الحسي  ب  - 191ال رتلة إل  مكارم الشرتلة (1)

 -بيروه  - ار الكت  اللزمية  -م 1950 -هـ 1400الطثلة األول   -األصاهاني ردمه هللا ةلال  

 .لثنان

المتوف  في )عثد هللا محمد ب  كدمد األنصاري الال رجي األندلسي القرطثي  كبا:انظر(2)

  120/ 4الجام، ألدكام القرذن .هـ611سنة

 /audio.islamweb.net م  منقو  اإلسالم  في السياسة الشنقيطي  الد و الحس  محمد(3)
(4)

 .ناسه المرج،
(5)

 .ناسه المرج،
(6 )

 .ناسه المرج،
(7)

 .ناسه المرج،
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 بالتجربععة وةارتععه واإل ارة  الحكععإل فععي المسععاهمة عزعع  المستشععار الشععورى ةععدر : 6

 .(1)لزشورى ممارسته خال  م  والتاكير الركي وجو ة

 معع  الجماعيععة  المشععاعر وودععدة اإلسععالمية  األمععة ودععدة إلعع  طرتععه الشععورى إن: 1

 .(2)والحوار الركي وةثا   اللامة  المشكاله عرض خال 

كنها ةلوتد لم  ةول  كمعر المسعزمي  عزع  االستشعارة الدا معة دتع  ال تكعون مسعتثداا : 5

  .(3)في دكمه وركته 

 .كنها كتياا مدعاة النقطا  الندم  فما خا  م  استشار وال ندم م  استالار: 9

كن الشععورى كعع ل  مععدعاة السععتغال  كععل الجهععو ؛ ألن كايععراا معع  النععاس ال تشععلر : 10

 .(4)بعثر  ومشاركته إال إوا استشيربمكانه وال 

كنها ةغز  عز  الناس؛ ألن العناس الثشعرتة مجثولعة عزع  اةثعا  الحظعوظ وةثحعث : 11

عز  الرتعا ة كو الكمعا  وةدعيعه  فع وا كعان اإلنسعان تقهعر ناسعه بالشعورى وترتهعا كنهعا 

نعه ناقصة ومقصرة وكنها ةحتا  إل  عقل غيرها وعزمعه وخثرةعه؛ فهع ا تمكننعا القعو  ا

 .(5)ةغز  عز  الناس والهوى ود  ال اه 

 ةسعتايد كعي والقعدراه  الكاعاااه عع  والتلعرا لزكشعف وسعيزة خير الشورى .41

 الحكععععإل يععععئون إ ارة فععععي والسععععيما كبنا هععععا  طاقععععاه كافععععة معععع  واألمععععة الدولععععة

 .(6)والسياسة

 وةععدرتثها الريععيدة  لزقيععا ة وةهيئتهععا وإعععدا ها األمععإل لتربيععة طرتععه خيععر إنهععا .47

عو   كنهعا كما المسؤولياه  ةحمل عز  وةمرتنها  والثع   اللطعاا عزع  األمعة كفعرا  ة ل 

                                                           

(1)
 (.51: ص) السياسي النظام: فارس كبو ا

(2)
 الوعي مجزة: الالطي  ع  نقالا   (1: ص) الدتمقراطية في وكثرها الشورى: األنصاري

 (.4933 ككتوبر  19) اللد   (43: ص) اإلسالمي

(3)
 .ناسه المرج، اإلسالم  في السياسة الشنقيطي  الد و الحس  محمد(

(4)
 .ناسه المرج، اإلسالم  في السياسة الشنقيطي  الد و الحس  محمد

(5)
 الوعي مجزة: الالطي  ع  نقالا   (1: ص) الدتمقراطية في وكثرها الشورى: األنصاري

 (.4933 ككتوبر  19) اللد   (43: ص) اإلسالمي

(6)
 في اإلسالمي التشرت، خصا  : الدرتني  (51: ص) اإلسالم في السياسي النظام: فارس كبو

 (.77: ص) اإلسالمية الدعوة في الشورى مالمح: النحوي  (444: ص) والحكإل السياسة
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 هعع   ةجععا  مسععؤولياةهإل وةحمععل ووطععنهإل  لجمععاعتهإل باالنتمععاا وةحسععهإل والتيععحية 

 .(1)الجماعة

 ةسعتطي، مدرسعة المسعزمة لألمعة تماعل الحياة جوان  كل في الشورى ممارسة إن .44

 والتمكعي   النصعر طرتعه إلع  بهعا ةعؤ ي التي السدتدة اآلراا إل  الوصو  خاللها م 

 .(2)  والالزف السزف م  المسزمي  كمر كان كما

 مطرودععة  خيععاراه عععدة بععي  معع  األماععل الثععدتل الختيععار  وسععيزة هععي الشععورى: 12

 وغيرهعا  االجتماعيعة الشؤون وفي السياسي القرار في المشاركة هو الشورى فجوهر

 .(3)والتمات  والالصوصية التلد تة عز  اإلبقاا م، لزمشاركة طرتقة وهي

 . الركي المالالاي  عز  الحجة إقامة - 41

 .(4) الالالصي  الناصحي  ةميي  - 43

وعزيععه فينثغععي عزعع  كععل القععا مي  بعععمر المسععزمي  كن تستشععيروا فععي كمععورهإل سععواا 

االجتماعيعة  لكع  ننعو  هنعا انعه ال تزع م الالاصة بالحكإل او السياسعة اللامعة او الشعؤون 

. عز  المسئو  كن تستشير كل كدعد  ولكع  تز معه كن تشعاور األمعة فعي كمورهعا اللامعة

كمععا ال تز مععه االستشععارة فععي كمععور  الالاصععة  لكنهععا موضععوعة عزعع  سععثيل االختيععار 

والنععد    وهععي كفيععل  وال تز مععه كن تستشععير فععي األمععور المسععتلجزة  التععي قععد ةعةيععه 

 .وليس بحيرةه كهل االختصاص ال ت  تستشيرهإل في ول  األمر

كما كن إيارة بل  األمة  ليست مز معة فعي دعه القعا إل بعاألمر معا لعإل تكونعوا معؤهزي  

بالترةي  كما كعان الحعا  مع، كهعل بعدر وكهعل الشعورى فعي األمعة اإلسعالمية  الع ت  ال 

بلعد مشعورةهإل  كمعا كعان الحعا  تحل لزالزياة كن تتال  قراراا داسماا في كمعور األمعة إال 

م، الالزااا الرايدت  المهدتي    فهؤالا هعإل الع ت  ةكعون مشعورةهإل مز معة  فع وا اةاقعوا 

عز  ركي كو رجحو  ال تحل له كن تالعالاهإل فيعه  كمعا معا سعوى ولع  مع  الشعورى فهعو 

 .(5)غير مز م  بل هو وهللا اعزإل ملزإل لزصوا  فقط

 
                                                           

(1)
 النظإل: ومقدا  ويوتد   السوسي   (41: ص) اإلسالمية الشرتلة في الحكإل كسس: السدالن

 (.77: ص) اإلسالمية الدعوة في الشورى مالمح: النحوي( 143:ص) اإلسالمية

(2)
 الوعي مجزة: الالطي  ع  نقالا   (1: ص) الدتمقراطية في وكثرها الشورى: األنصاري

 (.4933 ككتوبر  19) اللد   (43: ص) اإلسالمي

(3)
 المسزإل مجزة في منشور بحث  (479 -473: ص) والدتمقراطية الشورى نواة: عمر السيد

 (.9) اللد ( 17) السنة الملاصر

(4)
 لزمجزس عشرة السا سة لزدورة اإلمام عزي كدمد الدكتور ألستاوا طرا م  مقدم بحث

 .م 1331 توليو/  هـ 4413 األخرة جما ى اسطنثو  –  والثحوث  لالفتاا االوروبي
(5)

 .ناسه المرج، اإلسالم  في السياسة الشنقيطي  الد و الحس  محمد
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 :(1)مجالت الشورى: المطلب السادس

وولعع  بععي    فيمعا لععإل تنع   فيععه دكعإل يععرعي بعالودي   ةتلعد  مجععاله ةطثيعه الشععورى 

 :الشورى الجماعية والشورى الالاصة وول  عز  النحو التالي

  هعع ا هععو المجععا  الملععروا لزلمععل بالشععورى  :ـهه المجههال السياسههي الههدينوي3

فقيعل : ة وتقترن وكر  ب كرها قا  الحاف  اب  دجر وقد اختزف في متلزه المشاور

إنمعا كعان : في كل يئ ليس فيه ن  وقيل فعي األمعر العدنيوي فقعط وقعا  العداو ي 

ألن ملرفععة الحكععإل إنمععا ةزععتمس   تشععاورهإل فععي كمععر الحععر  ممععا لععيس فيععه دكععإل 

(2)منه
.
 

ومشاورةه عزيه السالم إنما هي في كمعور الحعرو  والثلعوث : وقا  القاضي اب  عطية

(3)في دال  كو درام كو دد فتز  قواني  ير ونحو  م  كيالاص النواز   وكما 
.
 

 :وعز  اللموم ف ن م  كبرز مجااله الشورى 

 .المجا  السياسي  -ا 

 .والمجا  اللسكري كو الحربي -  

بشقيه المدني واللسعكري وتعدخل فعي   وتمك  جملهما ملاا ةحت اسإل التدبير السياسي  

ثعإل ةشعاور الحكعام والقعا ة السياسعيي    ول  التشاور الختيعار الالزياعة كو الحكعام عمومعاا 

واةالعاو القعراراه   واللسكرتي  م، مستشارتهإل ومساعدتهإل في رسإل الالطعط وةنايع ها 

كو إععالن   في مالتزف اإليكااله والنواز  السياسية والحربية بما في ول  عقعد السعزإل 

(4)كو إجراا الصزح  الحر  
.
 

القاضعي تظعل تحكعإل فعي األمعوا  والعدماا والاعرو  وغيرهعا  :ـ الشورى في القضهاء2

م  المصالح والتظزماه والن اعاه وتحكإل عز  األفرا  والجماعاه وربما عز  العدو  

والحكومععاه وإوا كععان الاقيععه كو الماتععي تجتهععد السععتنثاط الحكععإل معع  ك لتععه فعع ن القاضععي 

                                                           
(1)

 .111-114 ص السابه المرج، الحكإل  واصو  االسالم الالالدي  محمو /  

(2)
 (.454\45) الثاري فتح

(3)
 والسعيد األنصعاري  هللا عثعد: ةحقيعه الل تع   الكتعا  ةاسعير فعي  الوجي  المحرر   عطية اب 

 ( .895\8). إبراهيإل السيد اللا  عثد

(4)
ادمععد/  

 
الرسععوني 

 
 ص/  1333 السععنة 4ط الععرازي االر ن   ار الثنععاا  ملركععة فععي الشععورى

15. 
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وفعي ك لعة كعل طعرا مع  ثإل تجتهد مرة كخرى في النازلة الملروضة عزيعه   تالل ه ا 

ولهععع ا فحاجتعععه إلععع    فهعععو تجتهعععد معععرةي    ودقيقعععة خااتاهعععا ومالبسعععاةها   كطرافهعععا 

هعي كيعد و ذكعد مع  داجعة الاقيعه فعي فتعوا  وخاصعة فعي القيعاتا   المشاورة في دكمه 

فما تروى م  األدا تث واآلثار في المشاورة لزنعواز  التعي   الملقدة والنواز  الكثيرة 

منطثععه باليععرورة وبالدرجععة األولعع  عزعع  النععواز  التععي   تععا  وال سععنة لععيس فيهععا ك

كانععت ةععر  عزعع  الالزاععاا وغيععرهإل معع  الصععحابة لزاصععل فيهععا بععي  المتنععازعي  وهععو مععا 

وع  عع  سعايان الاعوري   (1)تنطثه عز  جمي، المنتصثي  لزحكإل والقياا بي  الناس

لزقاضعي كن تكعون قاضعيا  ع  تحي  ب  سعليد عع  عمعر بع  عثعد الل تع  قعا  ال تنثغعي

دت  تكعون فيعه خمعس خصعا  عايعف دزعيإل ععالإل بمعا كعان قثزعه تستشعير ووي العركي ال 

كتثت إلي ةسععلني : وفي كتا  عمر ب  عثد الل ت  إل  عروة  (2)تثالي بمالمة الناس 

ع  القياا بي  الناس وإن ركس القياا إةثا  ما في كتا  هللا ثإل القياا بسعنة رسعو  

وإوا (3)ثعإل استشعارة ووي اللزعإل والعركي   عزيه وسزإل ثإل بحكإل ك معة الهعدى هللا صز  هللا

فهعع ا   كععان بلعع  الاقهععاا قععد جلزععوا المشععاورة لزقاضععي عزعع  النععد  ال عزعع  الوجععو  

كمععا القيععاتا الملقععدة   الواضععحة والمتكععررة   تمكعع  كن تقثععل فععي القيععاتا الثسععيطة 

 .  بالوجو  وهو قو  جمهور الاقهااوالمزتثسة والجسيمة فال تصح فيها اال القو

وهكعع ا تظهععر جزيععا كن ايععتراط صععاة المشععاورة فععي القيععاة وإلعع امهإل بهععا لععيس يععيئاا 

 .(4)كو  خيالا   عارضاا كو طار ا 

 :الشورى في  نفيذ األحكام القطعية -1

تثقع  محعالا لزشعورى مع  ديعث التن تعل  –رغإل ول   –عز  كن الحكإل الشرعي القطلي 

فععيمك    ا تتصععل بعع ل  معع  يععروط و كيايععاه وذجععا  وعوا ععه كو موانعع، والتنايعع  ومعع

التشاور بشعنه م  هع   النعوادي ال مع  ديعث المثعدك وهع ا معا نثعه عزيعه كبعو عثعد هللا بع  

المستشار فيه كي ما ةقع، فيعه المشعاورة : األزرق في النو  الااني مما تستشار فيه بقوله

 :نوعان

 .جه الصوا  فيه فيطز  اللاور عزيه بالمشورةما هو م  كمور الدنيا وخاي و -ا

                                                           

 .71 ص المرج، ناس الثناا  ملركة في الشورى(1)

 صحيح ير  الثاري فتح:  الكتا  الشافلي  اللسقالني الايل كبو دجر ب  عزي ب  كدمد(2)

 - الملرفة  ار:  الناير الشافلي  اللسقالني الايل كبو دجر ب  عزي ب  كدمد:  ةحقيه الثالاري 

 (13/149) 4739   بيروه
  ار: الناير ال هيري  األيثا  كبو: المحقه الثر  عثد الب  اللزإل بيان جام، الثر  عثد اب (17)

 .73\1. م4994 السنة 4ط الدمام  – الجوزي اب 
 

 (.434\1) ناسه المصدر   الثر عثد الب  اللزإل بيان جام، الثر  عثد اب (4)
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كو كيعكل فيعه التزعثس باللمعل بعه   ولعإل تتلعي  فعي الحعا    ما هو م  مقاصعد العدت   - 

(1)باعتثار كمر خار  ع  واةه
.
 

وتمك  كن نجد كناسنا بحاجة إل  االجتهعا  والتشعاور فعي مسعا ل ةتلزعه بالجهعا  واألمعر 

وبل  كدكام الح  والصيام ومصارا ال كاة وإقامعة   بالملروا والنهي ع  المنكر 

قععد ةلتععري  –وغيرهععا  –معع، كن هعع   كزهععا كدكععام منصوصععه قطليععة ولكنهععا ... الحععدو 

وموازنعه   ةحتا  إل  نظعر وةنعاظر   ةطثيقها مالبساه وايكااله وموان، ومستجداه 

 .(2)ودس  ةدبير

 :الشورى في األحكام االجتهادية والخالفية -7

األدكعام الشعرعية  –وهو غير بليد عمعا سعثه  –ا  إل  نظر وةناظر وةشاور ومما تحت

والترجيح بي  مقتيعياه األ لعة و الالةهعا وتعدخل كع ل    القا مة كصالا عز  االستنثاط 

ممعا   في مجااله الشعورى ـ ومع  بعا  كولع  ـ االجتهعا  فعي كدكعام معا لعيس فيعه نع  

ومع، ولع    كزهعا مجعاله  تنيعة يعرعية  سثيزه القياس واالستحسان واالستصعال  فهع  

  فالشورى فيها بي  كهل اللزإل والنظر واالجتها  هي سنة الصحابة والالزاعاا الرايعدت  

إن العع ت  تقصععرون . (3)بععل هععي سععنة النثععي صععز  هللا عزيععه وسععزإل القوليععة والالزيععة

ت  الشورى ـ كو ترك ون فيهاعـ عزع  الشعؤون السياسعية والدنيوتعة وتتركعون يعؤون العد

وكدكامه آلدا  الاقهاا والماتي  والوالة والقياة  إنما هعإل فعي النهاتعة تلظمعون األولع  

وتهونون كمر الاانية  فعاألمر الع ي تسعند النظعر فيعه إلع  جماععة تتثعاداون وتتنعاظرون 

وتتشعاورون قثعل الثعث فيعه تكونعون ـ بعدون يع  ـ ككاعر درمعة وكعزع  من لعة وكدظع  

(4)وكل لألفرا  واجتها هإل الار يبالسدا  والريا  م  ال ي ت
.
 

معع  القيععاتا التععي كصععثحت جزيععة ومسععزمة  كععون  :ـ الشههورى فههي  ناههيم الشههورى 5

اإلسالم كرس  مثدك الشورى وكمر به ودث عزيه  ونّو  بايزه وكهميته  ثإل ةرك ةن تزه 

يع  وةنظيمه كو ذلياه ةنايد  مرسالا ماوضاا لالجتها  ودس  التدبير والتكييف  بمعا تتما

م، كعل زمعان كو مكعان كو مجعا   كو ظعرا  وبهع ا نسعتطي، كن نقعو  ان االجتهعا  فعي 

                                                           

 يامي عزي.  :  وةلزيه  ةحقيه المز  طثا ، في السز  بدا ، المالكي  المالقي األزرق اب (1)

 (. 743-741\4) القاهرة  السالم   ار:  نشر النشار 

 .15 ص ناسه  المرج، الثناا  ملركة في الشورى(2)

 .15 ص ناسه المصدر(3)

 .71 ص الثناا ملركة في الشورى(4)
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فهعي  اخزعة فعي قولعه . كياية ةطثيعه  الشعورى هعي ناسعها مجعا  مع  مجعااله الشعورى

وإجمعععاالا فععع ن كعععل معععا تتطعععرق إليعععه االدتمعععا  ". وكمعععرهإل يعععورى بيعععنهإل: "ةلعععال 

يعر ععا ة الالعالا والتنعاز   وكعل معا واالستشكا   وتدخزه االجتها  الثشرى وكل معا تا

سكت عنه الودي وكل ما هو مشترك بي  النعاس مع  واجثعاه ودقعوق ومصعالح  فايعه 

مجا  لزشورى  وجوباا كو نعدباا دسع  كهميعة كعل مسععلة ودجعإل انلكاسعاةها عزع  النعاس 

(1)في  تنهإل و نياهإل وعالقاةهإل
.
. 

 خصائص الشورى : المطلب السابع

 :منها خصا   وددو ولزشورى في اإلسالم 

غيعرهإل؛  كنها ج ا م  الدت   وطاعة هلل  وقعدوة صعالحة تعؤمر بهعا األنثيعاا قثعل -1* 

فععي  دتعع  ال تتلععاظإل عزيهععا معع  تععدَّعون الن اهععة واألهزيععة والاقععه  فزععيس بلععد األنثيععاا

 فالشورى هي السثيل إل  الركي الجماعي ال ي فيه خير الار . الصال  واللصمة كدد

 .اب  ماجه(2)( إن كمتي ال ةجتم، عز  ضاللة): )قا  . والمجتم،

كن ةعتإل فععي إطععار الشععرتلة  وكن ةقععوم عزعع  كخععوة المسععزمي   كن الشععورى تجعع  -1* 

بعالملروا والنهعي عع  المنكعر  التعي عزيهعا نشعر  وةعرادمهإل  وعزع  كنهعإل كمعة األمعر

 .بي  الغاتة والوسيزة اإلتمان باهلل عز  كساس التطابه الكرتإل

عع  المواهع   كن الشورى عثا ة وبحث ع  الحه والصعوا   ووسعيزة لزكشعف -8 * 

والاليعر  والقدراه  واختثعار لملعا ن الرجعا   وجمع، لزقزعو  وةععليف بينهعا عزع  اللزعإل

كععل  واإلتمععان  وةربيععة لألمععة  وبنععاا لقواهععا الاكرتععة  وةنسععيه لجهو هععا  وإفععا ة معع 

 . عناصرها  وإغالق ألبوا  الشرور والات  واألدقا

لزجهعو  وربعط لجميع، مسعتوتاه األمعة بربعاط مع  نعور؛ لمعا  كن الشورى ةوديد -4 * 

ما ةشعاور قعوم إال ه عد وا : قا  الحس . اإلسالم ورفلة راتته وع ة فيه قوةها وةماسكها 

 .ألريد كمرهإل

االةااق دو  ه   الالصا   والحعدو  فقعد ةعرك اإلسعالم لزمسعزمي  درتعة ةطثيعه  وم،

وفععه ظععروفهإل وخصععا   ديععاةهإل  ولكعع  يععرط عزععيهإل كن تععتإل ولعع   الشععورى؛ وولعع 

                                                           

 .15 ص الثناا ملركة في الشورى(1)

 .0/321 األعظإل السوا  با  الات   كتا  سننه  في ماجة اب  روا (2)
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وضععله هللا لهععإل وطثقععه رسععوله الكععرتإل وصععحابته  التطثيععه فععي إطععار المععنه  العع ي

(1)كجملي  رضوان هللا عزيهإل
.
. 

 .قيم الشورى: المطلب الثامن

تنثاه نظام الشورى في اإلسالم م  عد  م  القيإل والمثا   التي ةمال جوهر ودقيقة 

الشورى  وفي الوقت ناسه ةمال اليوابط التي ةنيثط بها الشورى في مجا  

 :التطثيه  وم  كبرز ه   القيإل

 :العدل: أوالا 

عني اإلسالم ب قامة اللد  دااظعاا عزع  كيعان اإلنسعان ودقوقعه  وجلزعه القيمعة الكثعرى 

التعععي ةتصعععدر جميععع، القعععيإل  فاللعععد  هعععو ضعععمان الحيعععاة الوا ععععة والها  عععة واآلمنعععة 

والمستقّرة  والتي فيها تحظع  اإلنسعان بحقوقعه  وتتمتع، بحرتاةعه المشعروعة فعي تسعرن 

وسهولة بعال عنعاا وال ملوقعاه  وبعال كغعال  وال قيعو   وهعو معا تلنعي كّن السعزطة فعي 

اإلسالم دي  ةقوم بممارسة كعمالها فال بد كن تكون ول   ا راا في نطاق اللعد  الشعامل 

 .دت  ةحظ  بالمشروعية

ف وا ظهره كمعاراه الحعه  وقامعت ك لعة :)ةقرتر ول  تقو  اب  القيإل ـ ردمه هللا ـوفي 

اللقل  وكسار صثحه بعي طرته كان  فاإّل ير  هللا و تنه ورضعا  وكمعر   وهللا ةلعال  

لإل تحصر طرق اللد  وك لته وكماراةه في نو ن وادعد  وكبطعل غيعر  مع  الطعرق التعي 

بمعا يعرعه مع  الطعرق كّن مقصعو ة إقامعة الحعه هي كقوى منه وك   وكظهر؛ بعل بعيّ  

واللد   وقيام الناس بالقسعط ن فععي طرتعه اسعتالر  بهعا الحعه وملرفعة اللعد  وجع  

  (2) (الحكإل بموجثها ومقتياها

وم  الملزوم كن اللد  ال تتإل إال بمشاركة المحكومي  في القرار السياسي وفعي كعل معا 

التاعر  بالسعزطة  واللعد  الع ي ال تعتإل إال : النقييعانتلنيهإل كمر   فعال تمكع  كن تجتمع، 

بالمشاركة  فمن، المحكومي  مع  المشعاركة فعي القعرار اسعتثدا ن وظزعإل  وهع ا معا قعّرر  

غعرور المعرا بركتعه واألناعة عع  : "في ةلرتف االستثدا   فهعو تلّرفعه بعنعه( الكواكثي)

  وتؤكعد هع ا معا  (3)"ةقثو  النصيحة كو االستقال  فعي العركي وفعي الحقعوق المشعترك

ةصعرا وادعد مع  الجماععة بعدما هإل  وكمعوالهإل  :"إو تلرفه بعنعه( ك ت  إسحاق)وكر  

وم اهثهإل بما توجثه هوا   وما تقيي به ركته  سواا كان ما تجري مالالااا لمصزحتهإل 

 .(4) "كو موافقاا لها

                                                           

http://ahmedfooly.wordpress.com /ادمد فول  ابورتشة   مقالة في (1)   

(2)
مكتثة الكزياه . 4/818طه عثد الرؤوا سلد : كعالم الموقلي  ع  ر  اللالمي   ةلزيه

 .م1965هـ 1855األزهرتة  
(3

طثا ، االستثدا  ومصار  االستلثا   ار القرذن الكرتإل  بيروه    عثدالردم  الكواكثي(

 .11. /م1918

(4)
 .14ص المرج، ناس.

http://www.adab.com/literature/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=1185&start=0
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نععد  ـ اللالقععة بععي  الشععورى واللععد   فهععي ـ ع( محمععد الاليععر دسععي )وتؤكععد الشععي  

   (1)"طرته الوصعو  إلع  الحكعإل اللعا    وطرتعه ةعدبير األمعور عزع  نهع  السعدا "

وبي  كن الظزعإل واالسعتثدا  تصعي  كخعالق األمعة فعي مقتعل  إو هعو تطثع، الناعوس عزع  

 . (2)الرهثة والجث   وت ميت ما في قوةها م  الثعس والثسالة  وتشل قدراةها

نعععوا ةصعععرفاةهإل وقعععراراةهإل وكعمعععالهإل والشعععورى ةوجععع  عزععع  مععع  تمارسعععونها كن تث

وكقععوالهإل عزعع  اللععد  العع ي فرضععه اإلسععالم  ومعع  هنععا فيزعع م العع ت  تشععاركون فععي 

دعواراه الشععورى ومعداوالةها إوا اةالعع وا قععراراا كن تكونعوا مقتنلععي  بعنعه األقععر  إلعع  

(: ةوفيعه الشعاوي)الحه واللد  ال ي ةارضه الشرتلة اإلسالمية  كو كما قا  العدكتور 

إن مي ة الشورى هي إيلار م  تصدرون قراراا في كمرن م  األمور كنه تجع  عزعيهإل )

 تانععة كن تاثتععوا ألّمععتهإل كّن كسععاس ةععرجيحهإل لععه هععو كنهععإل تععرون كنععه كقععر  لزلدالععة معع  

غيععر   وكنععه تكتسعع  يععرعيته وصععحته معع  هعع   األ لععة ورجادتهععا؛ فععال تجععوز لنععا كن 

 . (3)"شل  كو إرا ة الجماهير كو األغزثية نصدر قراراا لمجر  كن ه   هي إرا ة ال

 :الحرية: ثانياا 

إن درتّة اإلنسان صاةن كصيزة في اإلنسان  فاإلنسعان تولعد دعراا  وهع ا معا قعرر  عمعر 

 .(4) (مت  استلثدةإل الناس وقد ولدةهإل كمهاةهإل كدراراا :)رضي هللا عنه بقوله

وعمعل  وبهعا ةنطزعه المواهع   فيها نماا القوى اإلنسعانية مع  ةاكيعر وقعو " والحرتة  

اللقزية متسابقة في ميا ت  االبتكار والتدقيه  فال تحّه لها كن ةسام بقيدن إال قيداا ت دف، بعه 

ععع  صععادثها ضععر  ثابععت كو ت جزعع  بععه ناعع،ن ديععث ال تقثععل رضععا الميععرور كو المنتاعع، 

ول  كو تكعون ب لغاا فا دة  ف، اليّر وجز  النا،  وول  دي  تكون لغير  مله د   في 

 .(5)"في عقزه اختال  تثلاه عز  التهاون بيّر ناسه وضيا  منالتها

وإوا ةعمزنععا فععي كايععر معع  ةشععرتلاه اإلسععالم ومثا  ععه نجععد عناتتععه بترسععي  الحرتعععة 

ودماتتهععا  فالسععزطة فععي اإلسععالم يععرعت معع  كجععل دماتععة الحرتععة وداظهععا إزالععة كععل 

ومع  كجعل   وك ل  كان ةشرت، الجها  مع  كجعل دماتعة الحرتعة   عا ه كمام انطالقتها 

وقهر اللثا   ومقولعة ربلعي بع  ععامر ةحرتر الناس وليس م  كجل مصا رة الحرتاه 

هللا ابتلانا لنالر  م  يعاا مع  عثعا ة : )كمام رستإل ةزال  لنا كهداا الجها   ديث قا 

                                                           
(1)

 84. /م1892 بيروه  الطزيلة   ار. عزو  ناجي:  وةقدتإل جم، الدرر 

(2)
 .3/0. م1838 هـ1339 القدس  القاهرة  مكتثة   اإلصال  دسي  رسا ل الالير محمد

(3)
 .91. م1892 االعتصام  ار/اإلسالم في الحرتة    الشاوي ةوفيه

(4)
 .93/السابه المرج،   واالستشارة الشورى فقه

(5)
 .122/ 1811 سنه مصر طثله  الالطا  ب  عمر ةارت   الجوزي  ب  الار  ابو
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اللثععا  إلعع  عثععا ة هللا ودععد   ومعع  ضععيه الععدنيا إلعع  سععلة الععدنيا واآلخععرة  ومعع  جععور 

 . (1) (األ تان إل  عد  اإلنسان

ول  كن دقيقتهععا ةتماععل فععي مداولععة والحرتععة هععي جععوهر نظععام الشععورى فععي اإلسععالم 

اآلراا بي  كهل الركي والالثعرة والحكعإل فعي القيعاتا التعي ةهعإل األمعة وةمعس مصعالحها 

اللامة  وال ةتحقه الشورى إال بتوفير الحرتة  بحيث تستطي، كل عيعو كن تلثّعر عع  

ركته بكعل درتعة  ولعو انلعدمت الحرتعة ألهعل الشعورى النتاع  ملنع  الشعورى وانتاع  

 ها  فال يورى بدون درتة ةمك  كهل الشورى م  إبعداا ركتهعإل  ون خعوان كو مقصو

 . (2)وجل

: فقععا ( اإلسععالم عقيععدة ويععرتلة)فععي كتابععه ( يععزتوه)وقععد قععّرر هعع   المسعععلة الشععي  

وض، اإلسالم مثدك الشورى  وكان له في صدر اإلسعالم يععن ةجزع  بعه اسعإل اإلسعالم )

 . (3) (فيه الحرتة التامة في إبداا الركيفي ةقرتر ده اإلنسان  وكان األساس 

والحرتة التي ةكازها الشورى هعي درتعة التع ام ونظعام  لهعا دعدو ها وضعوابطها التعي 

ةارضععها يععرتلة اإلسععالم  فهععي إون ليسععت درتععة الغرا عع  المطزقععة  وليسععت درتععة 

الحيععوان فععي الغابععة فتسععمح لزقععوي كن تعكععل اليععليف  وكن تتصععرا دسعع  غرا عع   

   إنها ليست درتة وكهوا ه

االنل ا  كو الشع وو  وليسعت درتعة الاوضع  والاوضعوت  الع ت  ترتعدون مجتملعاا بعال 

 .ضوابط وال قيإل

إنّها درتة المجتم، في ةقرتر مصير  واختيار نظامعه ودّكامعه  ودرتعة الاعر  فعي كن "

تشارك في كل ول  بركته م، اآلخرت   وتسعهإل فعي قعراراه المجتمع،  متمتلعاا بحرتتعه 

الاطرتة في إبعداا العركي ومناقشعة اآلراا األخعرى فعي دعوار دعرأ  عزع  كن تزتع م هعو 

وغيععر  بمععا ةصععدر  الشععورى معع  قععراراه ةلثععر ععع  ركي الجماعععة  سععواا دععازه 

 . (4) (اإلجما  كم األغزثية

إّن مثععدك الشععورى تيععم  لألفععرا  جميعع، الحرتععاه  ابتععداا معع  درتععة الععركي ودرتععة 

لملارضعة لعاراا األخعرى ومناقشعتها  والحرتعة الكامزعة الكاالعة التلثير عنه  ودرتعة ا

لجميعع، كفععرا  المجتمعع، لزمشععاركة فععي إ ارة يععئونه اللامععة واإلسععهام فععي مناقشععة جميعع، 

 . (5)القراراه
                                                           

(1)
  1: عّمعان ط الناعا س   ار. عايعور بع  الطعاهر محمعد اإلسعالم  فعي االجتماعي النظام كصو 
 238. /م2441 هـ1021

(2)
 .1/231 كاير الب  والنهاتة الثداتة

(3)
 الملرفعة إسعالمية مجزعة)  غراتثعه رديعل. اإلسعالمي   السياسعي النظعام في الحرتة مسعلة راج،

 (.م2443 هـ1023. 32 31:عد . 148/

(4 )
 .السابه المرج،

(5)
 ط المنصعورة  والنشعر  لزطثاععة الوفعاا  ار.282/ الشعاوي ةوفيه.   واالستشارة  الشورى فقه

 .م1882 هـ1012  1:
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ةتمي  الشورى عز  الدتمقراطية بعنها ال ةكتاي ب عطاا األغزثية ده إصدار القعراراه 

لمجتمع، ـ بمعا فيعه األغزثيعة واألقزيعة ـ إجعراا كو ممارسعة السعزطاه  بعل ةاعرض عزع  ا

الحععوار الحععر  فععي جميعع، األمععور  دتعع  تسععتطي، كععلَّ وي ركي كن تقععّدم دّجتععه بكامععل 

درتته  فتوفر الحرتة لزجمي، هو جوهر الشورى اإلسالمية فالدتمقراطية ةثعدك ب عطعاا 

القعواني  هعي التعي السزطة المطزقة لألغزثية  وه   األغزثية هي التعي ةيع، القعواني   و

ةقععرر دقععوق األفععرا   كمععا الشععورى فتثععدك بتقرتععر دقععوق األفععرا  فععي درتععة الععركي 

ةعععةي فععي المرةثععة الاانيععة بلععد درتععاه   والمشععاركة فععي قععراراه الشععورى  والسععزطة

األفرا  ودقعوقهإل  وهع   الحرتعاه والحقعوق ال ةسعتمد مع  الدسعتور كو القعانون  وإنمعا 

 . (1)ةقررها يرتلةن سماوتة

إّن الغاتة األول  لزشورى هي وصعو  مع  تتشعاورون إلع  ركي متاعهن عزيعه كو مقثعو  

م  جمهورهإل عز  األقل ؛ ل ل  فهي ةستوج  درتة الحوار واالقتنعا   فكعل صعاد  

ركي تمكنعععه كن تلرضعععه وتقعععّدم دججعععه وبراهينعععه  ولعععه الحعععه فعععي كن تنعععاق  مععع  

 ن مع  التقعار  بعي  اآلراا المالتزاعة  تلارضونه  ألّن ول  الحوار الحّر تعؤ ي إلع  نعو

 .(2)وب ل  ةرّك  الشورى عز  الحوار والتقار   ال عز  السزطة والتنافس

 :الجماعية: ثالثاا 

تمتاز اإلسالم في ةشعرتلاةه ونظمعه وقيمعه بتقعدتإل اللقعل الجملعي عزع  اللقعل الاعر ي  

كعامالا لينطزعه وتاّكعر بطرتقعةن ول  تتيّسر لزلقل كن تكون جمليعاا إال إوا كععد نا  إععدا اا 

متناسععقة معع، الشالصععيّة اإلسععالمية لزجماعععة  وةربيععة المسععزإل عزعع  التاكيععر الجمععاعي 

ةورثععه عمقععاا واةسععاعاا وردابععة  وةعع كر  بعنععه خزيععة فععي بنععاا الجماعععة  وةجلزععه تقععدم 

 . (3)مصالح الجماعة اللزيا عز  المصزحة الار تة

، والدولعة مسعئولية جماععة  وبهع ا دصعزت نقزعةن واإلسالم تجلل المسئولية ع  المجتمع

ةارتاليعععة لعععإل ةلعععرا مععع  قثعععل  إو كانعععت المسعععئولية ةقععع، عزععع  ععععاةه ر عععيس الدولعععة 

 . (4)ودد  فجاا اإلسالم ونقل المسئولية م  فر  إل  جماعة

وإوا كانععت المسععئولية ةقعع، عزعع  الجماعععة فمعع  الطثيلععي كن ةكععون القيععا ة فععي اإلسععالم 

فععالقرذن الكععرتإل فععي كععل خطابععه السياسععي لععإل تتحععدث ععع  قيععا ة " جماعيععة ال فر تععة  

( ولعي األمعر)فر تة  لكنه ةحدث ع  قيا ة جماعية  وم  هنا لإل تستلمل القعرذن الكعرتإل

قععا  سععثحانه .بصععيغة الجمعع،  ا مععاا ( كولععي األمععر)بصععيغة الماععر  كبععداا ؛ بععل اسععتالدم 

                                                           
(1)

 .381/ ناسه المرج، انظر

(2)
 .283ـ280/ السابه المرج، 

(3)
 .283ـ280/ المرج، ناس

(4  )
.. م1884  2:بيروه ط الشورى   ار.الحيارة  ومستقثل اإلسالم: الصالح صثحي.  : انظر

/311 
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وولعي : ولعإل تقعل "ولعي األمعر معنكإلتا كتها ال ت  ذمنوا كطيلوا هللا والرسو  وك:"وةلال 

 . (1)"األمر منكإل  وبموج  ه ا األمر اإللهي يكزت األمة قيا ةها الجماعية 

فالجماعة مسئولة ع  ةناي  كدكام الشعر  وإ ارة يعئونها  وهع   المسعئولية ةقتيعي كن 

تكون السزطان م  ده الجماععة ناسعها  لتسعتلي  بعه عزع  ةنايع  معا هعي مسعئولة عنعه  

 ولك  

مثايرة ه   المسئولية ال تمك  كن ةتإل بصاتها الجماعية  ولهع ا ظهعره نظرتعة النيابعة 

فععي مثايععرة مععا لزجماعععة معع  سععزطان  فالجماعععة ةالتععار معع  تنععو  عنهععا فععي مثايععرة 

 . (2)سزطانها

: وقد ك رك الشي  محمد رييد رضا ه ا الملن  وارةثاط الشورى بقيا ة الجماعة فقعا 

  والقعرذن  .83/الشورى "وكمرهإل يورى بينهإل:"وصف المؤمني قا  هللا ةلال  في ) 

تالاط  جماعة المؤمني  باألدكام التي تشرعها دت  كدكام القتا  ونحوها م  األمعور 

ال ولعي     وقد كمر بطاعة كولي األمعر ـ وهعإل الجماعةعـ..اللامة التي ال ةتلزه باألفرا  

طععا  بتعتيععد جماعععة المسععزمي  العع ت  األمععر  وولعع  كّن ولععي األمععر وادععد مععنهإل  وإنمععا ت

باتلو  ووضلوا ثقتهإل به  وتد  عز  ه ا الملن  ما ور  مع  األدا تعث الصعحيحة فعي 

الت ام الجماعة وكون طاعة األميعر ةابلعة لطعاعتهإل واجتمعا  الكزمعة بسعزطتهإل كحعدتث 

ه م  ركى م  كمير  ييئاا فزيصعثر عزيع" :اب  عثاس ع  النثي صز  هللا عزيه وسزإل قا 

 . (4) (3) "ف ن م  فارق الجماعة يثراا ماه ميتة جاهزية

فالقيعا ة الجماعيعة " ونظام الشورى اإلسالمي تجسد القيا ة الجماعية لزمجتم، المسزإل  

هي في دّد واةها يعورى  كمعا كّن الشعورى فعي الوقعت ناسعه دماتعة لزقيعا ة الجماعيعة  

بالشعورى دتع  ال ةتحعو  هع   القيعا ة وم  هنعا كدعاط القعرذن الكعرتإل القيعا ة الجماعيعة 

الجماعية ناسها إل   كتاةورتة م  نو ن جدتد كدكتاةورتة النالثة كو  كتاةورتعة الطزيلعة 

 . (5)"كو  كتاةورتة كهل الحل واللقد كو  كتاةورتة الح   الوادد 

وال ي  كّن التار  واالستثدا  في قيا ة المجتم، والدولة تغتا  المواه   وتقيعي عزع  

إلبدا  وت ر  الرع   وب ل  صار الحكإل الار ي وصمةا سعزثية فعي جثعي  اإلنسعانية ا

                                                           
(1)

. م2444 هـ1024  1:ط اليمني  والثحوث التراث مرك  الار تة   :الوزتر عزي ب  زتد: انظر

 .91ـ94/

(2)
 .93/السابه المرج،

(3)
 سترون(( (ص) النثي قو  الات  با  كتا  صحيحه  في الثالاري روا 

 .0/2214(1430)رقإل..((بلدي

(4)
  ار في األفرا  دقوق)بحث فقهية  بحوث مجموعة: زتدان الكرتإل عثد.  : انظر

 82. /م1891الرسالة مؤسسة.اإلسالم 

(5)
 .م1899 هـ1049 اللربي  لإلعالم ال هراا. 21/ رضا رييد محمد الالالفة 
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بالععععالا القيععععا ة الجماعيععععة التععععي ةلمععععل بالشععععورى فتاععععتح لزنععععاس بععععا  المشععععاركة 

 . (1)بالركي واستطال  ركي ككثر قطا  م  الناس وبزورة إرا ةهإل

ةجنعع  الععركي وإوا ةعمزنععا المععنه  العع ي سععاره عيععه الصععاوة نجععد كنهععا درصععت عزعع  

الاععر ي واللمععل بععالركي الجماعي والتوصععل إليععه معع  خععال  الشععورى  فهعع ا كبععو بكععر 

عزمتإل كنه كان م  عهد رسو  هللا صز  هللا عزيعه وسعزإل :)الصدته رضي هللا عنه تقو 

إليكإل المشورة فيما لإل تر  فيعه كمعر مع  نثعيكإل  وال نع   بعه القعرذن عزعيكإل  وإن هللا لع  

وإني سعيير عزيكإل وما كنا إال رجعلن معنكإل ةنظعرون فيمعا كيعره  تجملكإل عز  ضاللة 

  وبعع ل  ةقععوم الشععورى عزعع  الععركي (2) (بععه وما كيععرةإل بععه فنجتمعع، عزعع  كريععد ولعع 

الجماعي ول  كّن الاعر  كتعاا كانعت مكانتعه وقدراةعه اللقزيعة بحاجعةن إلع  مع  تلينعه وتعر  

 .(3)كخطاا  بالالا الركي الصا ر ع  الجماعة

 :الشرعية: رابعاا 

ةتميّعع  الشععورى فععي اإلسععالم بالت امهععا بالاوابععت الشععرعيّة  وكولهععا سععيا ة الشععرتلة 

لزشعرتلة   اإلسالمية واستقاللها  وم  هنا ةمتاز الشورى عع  الدتمقراطيعة بعنهعا ةابلعةن 

 .ومرةثطةن بها  وه ا ما نقصد  بمثدك الشرعية

نظيعرة لزدتمقراطيعة ممعا  وتلمد بلع  الثعاداي  والكتعا  بتصعوتر الشعورى عزع  كنهعا

تؤ ي إل  فصزها ع  مصا رها الشعرعية  بينمعا هعي ةاعرض عزع  المجتمع، كن تزتع م 

بمثععا   الشععرتلة اإلسععالمية  فالشععرتلة داكمععة عزعع  الجميعع، بمعع  فععيهإل العع ت  تمازععون 

السزطة؛ ألن كدكام الشرتلة سابقة عز  وجو  السزطة والدولة ومهيمنعة عزع  المجتمع، 

 . (4)  ال في الشئون السياسية وددهافي جمي، يئونه

وكايراا ما نسم، فقهاا القانون الحدتث تتحدثون ع  مثعدك الشعرعية  وتلنعون بعه سعيا ة 

وال تناّع    القانون وادترامه م  جانع  األفعرا  والدولعة  لكنعه ال تتمتع، بااعزيعة عمزيعة 

ازعون مصعزحة بجدتة بسث  استلالا بل  الحكام عز  الاليو  لزقانون بحجة كنهإل تم

 .الدولة  وكّن الدولة هي التي ةي، القانون وةمز  ةغيير  وةثدتزه

كما الشرتلة ف نها ةجلل مثدك الشرعية كقوى فاعزية؛ ألن التشرت، اإلسالمي ال ةصعدر  

الدولعععععة  وال ةغيّعععععر  كو ةلّدلعععععه؛ بعععععل ةزتععععع م األمعععععة والدولعععععة واألفعععععرا  بادترامعععععه 

 .(5)طاعتها طاعةن هللوةناي   وكدكامها ةشرت،ن م  هللا و
                                                           

(1)
 .81/ الار تة :  الوزتر عزي زتد

(2)
  ار السندي الها ي عثد ب  محمد الدت  نور الحسي  كبو السندي  بحايية الثالاري صحيح

 .0/212(. ه. )القاهرة والتوزت،  لزنشر زهران

(3)
  ار.140ـ143/  ان كرقة الدت  صال . الملاصر   اإلسالمي الاكر في السياسي التالزف انظر

 .م2442 هـ1023  1:بيروه ط الناا س 

(4)
 اللربي  لإلعالم ال هراا. 33/ الشاوي ةوفيه.   الدتمقراطية  مراة  كعز  الشورى انظر

 .م1880 هـ1010  1:ط

(5)
 .389/ الشاوي ةوفيه.   واالستشارة  الشورى فقه انظر
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إّن الواز  الدتني واللقدي هو ال ي تحا  الناس عز  االلت ام بعدكام الشعرتلة ول  كّن 

هناك ارةثاطاا بي  اللقيدة والشرتلة  فالاليعو  لزشعرتلة مع  مسعتز ماه اإلتمعان بعاهلل 

َّىوَ   :واللثو تة له  قا  ةلال  ََ  ََ ُى َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمُنوو ُْ  ُو َر َبْيوَنُ  ََ كُِّمووَك ِفيَموش َجو ََ ُي
ش مِّمىش َقَضْيَت َوُيَسلُِّموْا ََّْسِليًمش ًَ َر ََ  ُْ ُدوْا ِفي َأنُفِسِ  َِ  .(1) اَل َي

إن االلت ام بالشرتلة في نظام الشورى اإلسالمي هو ككثعر ضعمان ضعد ةسعزط الدولعة  

فيهععا ضععمان ضععد ةسععزط  ولعع  كن الدولععة محكومععة بالشععرتلة  كمععا الدتمقراطيععة فزععيس

 الدولة  بل ةاتح 

الثععا  إلقامععة نظععإلن  كتاةورتععة بحجععة كنهععا ةقععوم عزعع  األسععاس الععدتمقراطي وهععو دكععإل 

األغزثية المطزه  وكصثحت ةغعالي فعي هع ا األسعاس لدرجعة كنهعا كصعثحت ةتجاهعل معا 

عععدا  معع  مثععا   ةارضععها الشععورى اإلسععالمية إلقامععة ةععوازنن بععي  دقععوق الجماعععة 

لار   وةتجاهل سيا ة المثا   اللزيا لحقوق اإلنسعان التعي تقررهعا معا تسعمونه ودقوق ا

ال ي ةحل محزه عندنا الشرتلة اإلسالمية التي ةكثح جما  الطغيعان ( القانون الطثيلي)

 . (2)ولو كان م  تمارسه تتكزإل باسإل األمة

ط إّن الشععرعية اإلسععالمية بمععا ةيععله معع  دععدو  عزعع  جميعع، السععزطاه ةاععرض التوسعع

والتوازن بي  دقوق الجماعة ودقوق الار   ه ا االعتدا  واللد  والتوسط هو الهدا 

 . (3)ال ي ةسل  إليه جمي، المجتملاه

وم  كهإل خصا   مثدك الشرعية اإلسالمية كنه تلطي لألمة ودعدة فكرتعة وةشعرتلية "

هعا مع  ةدعإل كيانها  وةقوي بنيانهعا  وةعربط يعلوبها بربعاط التيعام  والتكافعل  وةحمي

مالععاطر التج  ععة التععي ةرةّعع  عزيهععا ةلععد  الععدو   وةمكنهععا معع  االسععتاا ة بم اتععا ةلععد  

المؤسساه وةلد  السزطاه والاصل بينها  سواا عز  المستوى العداخزي فعي كعل  ولعة 

 . (4)"كو عز  المستوى المرك ي في النظام االةحا ي

 :األخالقية: خامساا 

تعربط اإلسعالم بعي  األخعالق والسياسعة  ألن كعالا منهمعا ( مكيافزي)عز  خالا ما ترا  

فالنظرتعة األخالقيعة ةصعثح " تتلزه باإلنسان وبتحقيه مصزحته واستقرار  في الحيعاة  

غير كامزة بدون النظرتة السياسية؛ ألن اإلنسعان كعا  ن اجتمعاعي ال تسعتطي، كن تلعي  

سياسععية عقيمععةن بععدون النظرتععة األخالقيععة؛ ألن  راسععتها فععي ع لععة ةامععة  والنظرتععة ال

ونتا جهععععا تسععععتمدان كساسععععاا عزعععع  إطععععار القععععيإل األخالقيععععة عنععععدنا وةصععععورنا لزالطععععع 

 . (5)"والصوا 
                                                           

(1)
 .13/النساا

(2)
 .141/ الشاوي ةوفيه. واالستشارة   الشورى فقه انظر

(3)
 .113/السابه المرج، انظر

(4)
 .113/السابه المرج،

(5)
 .113/السابه المرج،
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إّن مما تمي  نظعام الشعورى اإلسعالمي ارةثاطعه بعاألخالق والقعيإل اإلنسعانية  فالشعورى 

تورتة كو قانونيعة  وكايعرن مع  والتشاور خزهن وسعزوك وةربيعة  ولعيس مجعر  قاععدة  سع

الثاداي  ال تثرزون اللالقة بي  الشعورى واألخعالق  وتكتاعون بثيعان الشعورى كقاععدة 

 . ستورتة كو قانونية تقوم عزيها نظام الحكإل و ستور الدولة

إن الشععرتلة اإلسععالمية ال ةكتاععي باععرض المثععدك القععانوني كو الدسععتوري العع ي توجعع  

ا؛ بل ة لن  قثل ول  بتربية كفرا  األمة جميلعاا عزع  التشعاور الشورى  وتز م الحكام به

واالستشارة  كي طز  المشورة م  غيعرهإل ومناقشعة اآلراا بحرتعة كامزعة  واالسعتاا ة 

م  ذراا ووي الالثرة والحكمة  سواا في يئونهإل الالاصة كو في ممارسة المسعئولياه 

 .التي تمارسونها

م  ووي الركي مالتعاراا عع  قناععة وثقعة  كصعثح  وإوا ةلو  الار  عز  استشارة غير  

التشععاور عنععد  سععجية وخزقععاا  وبعع ل  تتربعع  كفععرا  األمععة عزعع  االستشععارة  وةصععثح 

  (1) الشورى متعصزة ومتج رة في يالصية الار  وكيانه  تمارسها سجية وطثلاا 

مع   وإوا ما كغاعل هع ا الجانع  التربعوي الالزقعي واكتاينعا بالجانع  الدسعتوري القعانوني

الشورى وال ي تقيي بع ل ام الحكعام بالشعورى  فع ن الحعاكإل الع ي لعإل تتلعو  الشعورى 

سزوكاا اختياراا  ولإل تقتن، بيرورة مشاركة غير  له فعي العركي سعيقاوم مثعدك الشعورى 

وتتحاتل عزيها لزحصو  عز  القرار ال ي تناسثه سعواا باسعتلما  اإلكعرا  كو الت تيعف 

 . (2)كو الت وتر

ذخععر نععرى كن ممارسععة كفععرا  األمععة لزشععورى ترسعع  التلععاون والتيععام   ومعع  جانعع ن 

والتكافل بينهإل  فاإلنسان تحتا  إل  االستنارة بآراا إخوانعه فعي كايعر مع  قيعاتا  كمعا 

كن هناك عالقة قوتة بي  الشورى وخزعه التناصعح الع ي دعّث عزيعه الالاصعة واللامعة  

  ودينما تجتهد المستشار فعي إبعداا ركتعه فحينما تتوجه المسزإل إل  كخيه طالثاا المشورة

تشلر المسزإل بتيام  إخوانه ومحيهإل النصح لعه  وبع ل  ةكعون الشعورى كساسعاا مع  

كسععس بنععاا مجتمعع، متيععام  متكافععل  تقععوم عزعع  المشععاركة فععي الاكععر وةثععا   الععركي 

اإلسععالم  فحقيقععة الشععورى طزعع  النصععيحة معع  . وطزعع  المشععورة ومحعع  النصععيحة

 ل  تشي، التناصح في األمة  بل نجعد اإلسعالم تحعث عزع  بع   النصعيحة المستشار  وب

لمع  تعا : العدت  النصعيحة  قزنعا) :والمشورة مع  غيعر طزع   قعا  صعز  هللا عزيعه وسعزإل

  (3) (هلل ولرسوله ولكتابه وأل مة المسزمي  وعامتهإل: رسو  هللا؟ قا 

لرسعو  هللا صعز  هللا عزيعه فالصحابة ـ رضوان هللا عزيهإل ـ لإل تتر  وا في بع   العركي 

تتجز  لنا ول  في غ وة بدر  دينما نع   رسعو  . وسزإل م، كنه كان ملصوماا بالودي 

تعا رسعو  هللا  : )هللا صز  هللا عزيه وسزماا بليداا ع  الثئر جاا  الحثا  ب  المن ر فقعا 

كم هعو العركي كركتت ه ا المن    كمن الا كن لكه هللا ليس لنا كن نتقدمه وال نتععخر عنعه  
                                                           

(1)
  ار.33/ محمعد الملطعي عثعد عزعي. و   محمعد عزعي محمعد.   والتطثيعه  النظرتعة بعي  السياسة

 .م1893 هـ1043 بيروه  اللربية  النهية

(2)
 .120/ الشاوي ةوفيه.   واالستشارة  الشورى فقه انظر

(3 )
 .120/ السابه المرج، انظر



30 
 

تا رسو  هللا  فع ن هع ا : فقا . بل هو الركي والحر  والمكيدة: والحر  والمكيدة؟ قا 

ليس بمن    فانه  بالناس دت  نعةي ك ن  ماا القوم فنن لعه  ثعإل نغعّور معا وراا  مع  

  فه ا الصحابي تقدم المشورة لرسو  هللا صز  هللا عزيه وسعزإل  ورسعو  (1) ..(الق ز  

 .هللا عزيه وسزإل تتقثزها وتلمل بهاهللا صز  

 :حكم الشورى:المطلب التاسع

ير  هللا نظام الشورى فعي كتابعه وعزع  لسعان رسعوله صعز  هللا عزيعه وسعزإل  وطثّقهعا 

النثي صز  هللا عزيه وسزإل والالزااا الرايعدون  وهعي متلعد ة الجوانع  ةكعا  ةسعتوع  

 :وهي عز  سثيل الماا  جوان  الحياة كزها

الشععورى فععي إبععرام اللقععو  فععي النكععا  والثيعع، واالجععارة وغيرهععا  إو قععد تستشععير  - 1

 .المسزإل كخا  في إجراا مال ه   اللقو  دت  تستايد م  ركته

الشورى في القياا  إو قد تستشير القاضي بلع  كهعل اللزعإل والالثعرة فعي قيعية  - 1

 .م  القياتا قثل كن ت صدر الحكإل

 .قد تستشير الماتي في مسعلة قثل كن تاتي فيهاالشورى في اإلفتاا   إو  - 8

وهناك الشورى في الحكإل  إو قد تحتا  الحاكإل إل  مشاورة كهعل الحعل واللقعد فعي  - 4

 .مسعلة ةهإّل كألمة قثل كن ت صدر قرار  فيها

فالشورى في الحااله الاالث األول  موضوعة عز  سثيل االسعتحثا   وليسعت عزع  

كما الشعورى فعي الحالعة الرابلعة وهعي استشعارة الحعاكإل .  الوجو  وه ا ال ايكا  فيه

لألمة كو ج ان منها في كمر مصيري   فه ا النو  م  االستشارة التعي اختزعف الاقهعاا 

 .(2)هل هي واجثة عز  الحكام كم مندوبة في دقّهإل؟: في دكمها
  حرير محل النشاع في المسألة وبيا  صور ها)3(: 

الشورى في قيية مع  القيعاتا  فعال ةالزعو النتيجعة مع  كربلعة إوا ياور الحاكإل مجزس 

 :كمور

ال خالا بي  اللزماا كن تتاه الحاكإل ومجزس الشعورى عزع  ركي وادعد  وهنعا : األو 

 .ال إيكا  في األمر  وال تثق  إال ةناي  ه ا الركي واللمل به

غزعع  معع  وال خععالا اتيععا كن تقعع، االخععتالا بععي  اللزمععاا   وتكععون ركي األ: الاععاني

كعياا مجزس الشورى متاقاا م، ركي الحاكإل  وتكون ركي األقزية مالالااا لهإل  وهنا ال 

 .إيكا  في األمر كتياا  إو كّن اللمل تكون لركي الحاكإل م، األغزثية

وال خععالا اتيععا كن تالتزععف كعيععاا مجزععس الشععورى وتنقسععموا إلعع  ركتععي  : الاالععث

ر الحعاكإل كدعد العركتي   وتكعون ركتعه مرجحعاا  متكافئي  في اللعد   فهنعا تجعوز كن تالتعا

 .وتكون عزيه اللمل

كن تالتزاوا  وتكون األغزثية عز  ركي  واألقزية م، الحاكإل عزع  ركي ذخعر  كو : الراب،

تكععون جميعع، كعيععاا مجزععس الشععورى عزعع  ركي  وتكععون الحععاكإل ودععد  عزعع  ركي 
                                                           

(1)
 جعام،) اإلسعنا  دسع  وهو النصيحة  في جاا ما والصزة با  الثر في سننه  في الترم ي روا 

 (.1/313( 0180)برقإل األثير الب  األصو 

(2)
وفاق كم خالا..الشورى والدتمقراطية: قدم مقاال بلنوان :محمد ب  صالح اللزي.    

www.islamtoday.net/ 
(3)

المرج، ناسه    
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الحاكإل مز معاا باألخع   مالالف لركي األعياا  وهنا وق، الالالا بي  الاقهاا هل تكون

بععركي كهععل الشععورى واللمععل بععه ؟ كم ال تز مععه ولعع  والشععورى ةكععون ملزمععة لععه غيععر 

 .مز مة؟

 
 (:أي الشورى ملشمة)الرأي األول القول بالوجوب

وه  كايرن مع  الاقهعاا إلع  كّن الشعورى واجثعةن عزع  الحعاكإل  وال تجعوز لعه كن تسعتثدَّ 

بلعع  النمععاو  معع  كقععوا  اللزمععاا تععرون كن بركتععه  ون مشععورة المسععزمي   وهعع   

 :الشورى مز مة

والشورى م  قواعد الشعرتلة وعع ا إل األدكعام  ومع  ال تستشعير كهعل :)قا  اب  عطية

 .(1) (اللزإل والدت  فل له واج  

واجع ن عزع  العوالة مشعاورة اللزمعاا فيمعا ال تلزمعون  :) قعا  ابع  خعوت  منعدا  المعالكي

(2) ...(الدت   ووجو  الجي  فيما تتلزه بالحر  وفيما كيكل عزيهإل في كمور
 (5)

. 

هعل كانعت الشعورى واجثعةا عزع  رسعو  هللا : واختزف كصحابنا:)وقا  النووي الشافلي

صز  هللا عزيه وسزإل كم كانت سنةا في دقّعه كمعا فعي دقنعا؟ والصعحيح عنعدهإل وجوبهعا  

والمالتععار العع ي عزيععه جمهععور  "ويععاورهإل فععي األمععر:"وهععو المالتععار  قععا  هللا ةلععال 

 ( .3( )لزوجو  األمر كنّ  األصو الاقهاا ومحققو 
: ومعنهإل المسعزإل  الحعاكإل عز  الشورى وجو  إل  الملاصرت  الاقهاا م  كايرن  ووه 

 رضعا ريعيد محمعد والشي  عثد   محمد والشي  يزتوه  ومحمو  عايور  ب  الطاهر

 الوهعا  وعثعد زهعرة  كبعو ومحمعد ععو ة القا ر عثد واألستاو المو و ي  األعز  وكبو

 .(4) .وغيرهإل زتدان الكرتإل وعثد خالا 

 :أدلة القائلين بوجوبها عل  الحاكم

الكعرتإل ومع  السعنّة  والملقعو    مع  القعرذن  استد  ه ا الارته م  اللزمعاا بلعدة ك لعة

 :وم  كبرزها

 من القرن : أوال 

ولو كنت فيعاا غزعي  القزع  النايعوا مع  فثما ردمةن م  هللا لنت لهإل :"قوله ةلال - 1

دول  فاعف عنهإل واستغار لهإل وياورهإل في األمعر فع وا ع معت فتوكعل عزع  هللا إن 

 [.129-ذ  عمران"]هللا تح  المتوكزي 

 :ووجه االستدال  م  اآلتة عز  وجو  الشورى ما تزي

ولعيس لزوجعو   " ويعاورهإل"كّن اآلتة صرتحة فعي وجعو  المشعاورة  ألن األمعر  - ك

 .هناك قرتنة ةصرفه ع  ول 

                                                           
(1)

عثد  عثد هللا األنصاري  والسيد: في ةاسير الكتا  الل ت    ةحقيه  المحرر الوجي :اب  عطية 

.8/891اللا  السيد إبراهيإل   
(2)

.4/120الجام، ألدكام القرذن : القرطثي   
(3)

4/16ير  صحيح مسزإل   
(4)

  189ـ188:لزدكتور محمد عثد القا ر كبو فارس  ص( دكإل الشورى ومدى إل امها)انظر بحث

  م  بحوث الشورى في اإلسالم م  إصدار المجم، المزكي لثحوث الحيارة اإلسالمية   عمان

.م1959  
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كّن ه   اآلتة ن لت بلد غ وة كدد التعي استشعار فيهعا النثعي صعز  هللا عزيعه وسعزإل  -  

كصحابه فعياروا عزيه بالالرو  لمالقاة اللدو  وكان ركته صز  هللا عزيعه وسعزإل الثقعاا 

رمعاة ألمعر  في المدتنة  إال كنه كخ  بركي الغالثية  ثعإل دعدثت اله تمعة بسعث  مالالاعة ال

صععز  هللا عزيععه وسععزإل  فن لععت اآلتععة ةعععمر النثععي صععز  هللا عزيععه وسععزإل بععاللاو ععع  

(1)المالطئي   واالستمرار في مشاورة المسزمي 
.
 

ُْ َوِممىش   :قوله ةلال - 1 ُْ ُجوَرى َبْيَنُ  اَلَة َوَأْمُرُه ُْ َوَأَقشُموا الصى شُبوا ِلَربِِّ  ََ ََ اْسََّ ُْ َوالىِذي َرَزْقَنشُه
 ََ  [.85-الشورى]  ُينِفُقو

كّن الشورى وكره بلد فرتية الصالة ووكر بلدها فرتية ال كعاة  : ووجه االستدال 

فوقلعععت بعععي  فرتيعععتي  ممعععا تعععد  عزععع  كنهعععا واجثعععة  ولععع ل  قعععا  اإلمعععام كبعععو بكعععر 

اإلتمعان تد  عز  جاللة موق، المشورة ل كر  لها م، : -بلد كن وكر اآلتة  - الجّصاص

 .(2) (وإقامة الصالة  وتد  عز  كنا معمورون بها

 من السنة : ثانيا

لو كنت معؤّمراا :"ما روى الترم ي في سننه كن رسو  هللا صز  هللا عزيه وسزإل قا - 1

(3) "كدداا مع  غيعر مشعورة معنهإل ألّمعره ابع  كم عثعد
 

  وتعد  الحعدتث عزع  كن النثعي 

بعععن تستشععير فععي ةليععي  األمععراا  وهعع ا تععد  عزعع  صععز  هللا عزيععه وسععزإل كععان معععموراا 

 .وجو  الشورى

تعا رسعو  هللا إن نع   بنعا كمعر : قزت: وع  عزي ب  كبي طال  رضي هللا عنه  قا - 1

يععاوروا فيععه " :لععيس فيععه بيععان  كمععرن وال نهععي فمععا ةعععمرني؟ قععا  صععز  هللا عزيععه وسععزإل

(4)"الاقهاا واللابدت  وال ةقيوا فيه ركي خاصة
.
 

ما ركتت كدداا ككار مشاورة ألصحابه مع  رسعو  :"  كبي هرترة رضي هللا عنهقو- 8

 .(5)"هللا صز  هللا عزيه وسزإل

 معع  كايععر فععي الصععحابة تستشععير كععان ديععث وسععزإل  عزيععه هللا صععز  النثععي عمععل- 0

 وفعي األسعرى  مصعير فعي وبلعدها الملركعة  قثعل استشعارهإل بدر غ وة فاي المواق، 

 فعي الثقعاا في كو المشركي  لمالقاة الالرو  في وسزإل عزيه هللا صز  استشار كدد وقلة

 فعي عثعا ة ب  وسلد ملاو ب  سلد وسزإل عزيه هللا صز  استشار األد ا  وفي المدتنة 

 النثعي فيهعا تشاور لإل مشهورة دا ثة نجد ال كننا دت  المدتنة  ثمار ثزث غطاان إعطاا

 فععي ويععاورهإل:"ةلععال  قولععه فععي بععاألمر عمزععه عزعع  تععد  وهعع ا وسععزإل  عزيععه هللا صععز 

                                                           
(1)

.81ـ80/محمد الصالح . انظر الشورى في الكتا  والسنة      
(2

.(314/ 3) اللزمية ط لزجصاص القرذن كدكام(  
(3)

روا  الترم ي في سننه  با  مناقع  1/10.روا  ادمد في مسند عزي ب  ابي طال  بسند صحيح

: المسععتدرك   وقععا  وروا  الحععاكإل فععي .دععدتث غرتعع : وقععا  عنععه. 6/121عثععد هللا بعع  مسععلو   

 .8/815صحيح عز  يرط الشيالي    
(4)

مجمعع، (] رجالععه موثوقععون معع  كهععل الصععحا : ) روا  الطثرانععي فععي األوسععط   وقععا  الهيامععي

 [.1/115ال وا د ومنث، الاوا د لزهيامي 
(5)

  صععحيح ابعع  دثععان  بععا  وكععر مععا 1/111مسععند االمععام الشععافلي   كتععا   االدكععام واالقيععية  

وملرفععة السععن  واآلثععار   ألبععي بكععر الثيهقععي . 11/111مععام اسععتلما  المها نععة بينععه تسععتح  لال

 .10/109وسن  الثيهقي (. 1128)  رقإل 14/115
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 فعالت ام بعالودي المؤتعد وهعو بالشعورى وسعزإل عزيعه هللا صعز  النثعي الت م ف وا  "األمر

  عز  تد  وه ا كول   با  م  الحّكام م  غير 

وجو  الشورى عزع  الحعاكإل المسعزإل وكنعه ال تجعوز كن تقيعي فعي كمعرن هعام مع  غيعر 

(1)مشاورة المسزمي 
. 

 المعقولمن : ثالثا
ـ وقالوا إن القعو  بععن الشعورى مز معة ةقتيعيه المصعزحة اللامعة لألمعة  والمصعزحة 1

المرسزة م  األ لة الشرعية التي تلمل بها  والمصزحة المرسزة هي التي لإل تعه نع   

باعتثارهععا وال ب لغا هععا  وإلعع ام الحععاكإل بععركي األغزثيععة معع  كهععل الشععورى فيععه مصععالح 

حععو  بععي  الحععاكإل واالسععتثدا   وتجلععل لزععركي مكانععة ومن لععة  عظيمععة لألمععة إو كنععه ت

 .وألهل الشورى مكانتهإل ومن لتهإل  وتلصإل األمة م  اآلراا الار تة المرةجزة

ـعع وقععالوا إن إهمععا  ركي األمععة وإلغععاؤ  واللمععل بععركي الحععاكإل فععي ةقععدتإل لععركي غيععر 1

صعز  هللا عزيعه الملصوم عزع  الملصعوم  إو األمعة ملصعومة عع  الالطعع لقعو  النثعي 

 .  والار  غير ملصوم(2) (ال ةجتم، كمتي عز  ضاللة: )وسزإل

ـعع وقععالوا إوا قزنععا بعععن الشععورى ملزمععة وليسععت مز مععة لزحععاكإل ف نععه تعع ه  باا ععدة 8 

الشععورى  وةصععثح صععورتة ال كثععر لهععا فععي ديععاة األمععة  وتاععتح لزحععاكإل بععا  االسععتثدا  

 .(3)واالنارا  بالركي  ون األمة

 :أ  الشورى مندوبة للحاكم وليست بواجبة عليه: نيالقول الثا

لزمعة فعي  وه  جمهور الاقهاا المتقدمي  وبل  الملاصرت  إل  القو  بعن الشورى م 

الجصعاص الحناعي  وابع  عطيعة المعالكي  : ده الحعاكإل  وليسعت مز معة  ومع  هعؤالا

سععليد الععدكتور محمععد : المععالكي  وابعع  ةيميععة الحنثزععي  ومعع  الملاصععرت  والقرطثععي

 .(4) .رميان الثوطي  والشي  كدمد ياكر 

فال بد م  كن ةكون لمشاورةه إتعاهإل فا عدة ةسعتاا  بهعا  وكن :)قا  الجّصاص ردمه هللا 

تكععون لزنثععي صععز  هللا عزيععه وسععزإل ضععر ن معع  االرةاععاا واالجتهععا   فجععا   دينئعع  كن 

بليعهإل  وجعا    ةوافه ذراؤهإل ركي النثي صز  هللا عزيه وسزإل  وجا   كن توافه ركي

 . (5) (كن تالالف ركي جميلهإل  فيلمل صز  هللا عزيه وسزإل بركته

والشعععورى فعععي الشعععرتلة اإلسعععالمية :)وقعععا  العععدكتور محمعععد سعععليد رميعععان الثعععوطي

ز مععة  وإنمععا الحكمععة منهععا اسععتالرا  وجععو  الععركي عنععد  مشععروعة  ولكنهععا ليسععت م 

 ون بليعع  كو اسععتطابة المسععزمي   والثحععث ععع  مصععزحة قععد تالععت  بلزمهععا بليععهإل 

 .(6) (ناوسهإل

 
                                                           

(1)
.16ـ10/عثد الحميدإسماعيل األنصاري . انظر الشورى وكثرها في الدتمقراطية      

 )2(روا  اب  ماجة في سننه  كتا  الات   با  السوا  األعظإل 321/0.
(3)

:انظر 
 
 وفعاق كم خعالا..الشعورى والدتمقراطيعة: قعدم مقعاال بلنعوان :محمد ب  صعالح اللزعي.  

www.islamtoday.net/ 
(4    )

.م1838 باألزهر  اإلسالمية لزاقافة اللامة اإل ارة مطثوعاه/ ويرتلة عقيدة اإلسالم
 313. 

(5  )
 األر ن  الارقان   ار. فارس كبو القا ر عثد محمد. ونتيجتها   اإلسالم في الشورى دكإل انظر

 83ـ98. /م1899 هـ1049
ا(  6)

.1/21 اللزمية طكدكام القرذن   :لجصاص  
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 :واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

فعاعف ععنهإل واسعتغار :"وقولعه ةلعال   جاا في سعورة ذ  عمعران :استدلوا بالقرن -1

كن األمعر :  ووجعه اسعتداللهإل بهع   اآلتعة [129-ذ  عمعران"]لهإل ويعاورهإل فعي األمعر

صز  هللا عزيه وسزإل غنين عع  ركتهعإل  بالشورى هنا لتعليف قزو  الصحابة  ألّن النثي 

 .فهو ملصومن بالودي

إن اآلتة ةايد كن الرسو  صز  هللا عزيه وسزإل غير مزع م ب ةثعا  ذراا  :كو بلثارة كخرى

فعع وا ع مععت :"وإن مشععاورةه لهععإل ةطييعع ن لقزععوبهإل  وممععا تؤكععد ولعع  قولععه  الصععحابة 

ون كن تتقيّعععد بعععركي مععع  فعععالل م تسعععتند عزععع  العععركي الععع ي تعععرا    " فتوكعععل عزععع  هللا

استشارهإل  كي إوا ةثيّ  ل  وجعه السعدا  فل معت عزع  ةنايع   فتوكعل عزع  هللا  ال عزع  

 .(1)مشاورةهإل  وه ا تد  ةاليير الحاكإل وعد إل امه بركي كهل الشورى

قععالوا بعععن النثععي صععز  هللا عزيععه وسععزإل ةععرك مشععاورة حيههث : اسههتدلوا بالسههنة - 1 

 :مال صزح الحدتثية  وقتا  بني قرتظة  وغ وة ةثوك  الصحابة في كمورن كثيرة 

ديث كبرم النثي صز  هللا عزيه وسزإل الصزح م، ملارضعة الصعحابة : كـ صزح الحدتثية

  ولعو  .له وعز  ركسهإل عمر رضي هللا عنه  وه ا  ليلن عز  كن الشورى غير مز معة

 .كانت الشورى واجثة لما ةركها النثي صز  هللا عزيه وسزإل في ه   المواط 

ديعث كمعر الصعحابة بالتوجعه إلع  بنعي قرتظعة  ون كن تستشعير :   ـ قتا  بني قرتظعة

 .كدداا م  الصحابة  فيالا ع  كن تعخ  بركي األغزثية

لعو : )ضعي هللا عنهمعاواستدلوا بقو  النثي صز  هللا عزيه وسزإل ألبي بكر وعمر ر -  

 (لعو اةاقتمععا فععي مشعورة مععا خالاتكمععا)وفعي رواتععة ( اجتملتمعا فععي مشعورة مععا خالاتكمععا

(2). 

 :وجه االستدال 

كن الحدتث تد  عز  كن كبا بكر وعمعر لعو اةاقعا عزع  ركي ألخع  النثعي صعز  هللا عزيعه 

 .(3) وسزإل بركتهما دت  وإن خالاهما جمهور الصحابة

كميع  بلع  األمعور مع    - رضعي هللا عنعه – ّن كبعا بكعر الصعدتهوقالوا كتياا بع- 8

 .إنااو جي  كسامة  ودرو  الرّ ة: غير مشاورة  منها

 :و استدلوا كتيا بشواهد م  عمل الالزااا الرايدت  منها – 4

ك ـ قتا  كهل الر ة في عهد كبي بكر رضعي هللا عنعه  وكنعه خعالف ركي كهعل الشعورى  

 .وكصّر عز  قتالهإل

قسمة سوا  اللراق فعي عهعد عمعر رضعي هللا عنعه  ديعث خعالف عمعر ركي ككاعر   ـ 

الصععحابة  ديععث كععان ركتهععإل كن ةقسععإل األراضععي بععي  الاععاةحي   وركى عمععر كن ةثقعع  

 .األرض في كتدي كهزها  وتارض عزيها الالرا   وعمل بركته وةرك ركي األغزثية

                                                           

 )1(انظر دكإل الشورى في اإلسالم ونتيجتها  . محمد كبو فارس/81ـ89.
(2)

 رقععإل.10/34 الشععاميي  مسععند المسععند  فععي كدمععد اإلمععام كخرجععه غععنإل  بعع  الععردم  عثععد دععدتث

 (.3/13 التاسير عمدة) صحيح إسنا  :  ياكر كدمد الشي  عنه وقا ( 11811)
(3)

 .182/تلقو  المزيجي. انظر مثدك الشورى في اإلسالم  (24)
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تكون ركي الحعاكإل هعو كصعو  ليست األكارتة ملياراا لزصوا  والحه  فقد : ـ وقالوا2

وإ   طهع أكثهر مهن فهي :"م  ركي األكارتة  وقد كيار القرذن إل  ول  في قولعه ةلعال 

 .(1)"األرض يضلوك عن سبيل هللا

إن الحكإل باألغزثية نظامن غربي  تمقراطي  وليس نظاماا إسالمياا  وكن القعو  :ـ وقالوا6

 . (2)الغربيةبوجو  األخ  بركي األكارتة متعثرون بالن عة 

والحقيقة التي تنثغي كن ةراع  اليعوم كّن سعزطة الحعاكإل البعّد كن ةقيّعد  وال بعّد مع  إلع ام 

الحاكإل بالشورى  ألّن في ول  ضمانة للدم االستثدا   إو لو ةعرك الاليعار فعي الشعورى 

وعدمها لكان في ول  ورتلة لالستثدا   ولجلل الشورى صورتة  ال كثعر لهعا فعي ديعاة 

 .وب ل  تالتل مثدك اللد  ال ي تحرص اإلسالم عز  إقامتهاألمة  

م  خال  ةاح  األ لة تظهعر رجحعان العركي القا عل بوجعو  الشعورى عزع  الحعاكإل  

 .ألّن في ول  ضمانةن دقيقية ب قامة الشورى  وكن تكون لها كثر في دياة المسزمي 
 

 المطلب العاشر: العالقة بين الشورى والديموقراطية

 أ-  عريف الديموقراطية

 بتلثيعر كو الشعل  دكومعة:  القعانوني الدسعتوري الاقه في وملناها   إغرتقية كزمة هي

 ثععإل.  ولزشععل    بالشععل  الشععل  دكععإل هععي(( :  لنكععول ))  األسععثه األمرتكععي الععر يس

 فهععإل  إلعع  النظععرة بحسعع    متنوعععة ماععاهيإل الحععدتث اللصععر فععي لزدتمقراطيععة كصععثح

 السياسعية الدتمقراطيعة وهمعا:  كساسعي  محعورت  فعي ةعدور وصاره   الشل  دكومة

 .(3)  االجتماعية والدتمقراطية

))  كن يععلارها:  والاانيععة((  الشععل  بواسععطة دكومععة))  كنهععا فشععلارها:  األولعع  كمععا

 .  الحدتاة الدتمقراطية كساس المحوران وه ان(( .  الشل  لصالح الحكومة

 :  وغايا ها الديمقراطية مر كشات -ب 

 :  كساسي  عز  الدتمقراطية ةلتمد

  (  الشععععل  دكومععععة) السياسععععية الدتمقراطيععععة ةحقيععععه معععع  عرفنععععا  مععععا هعععو : األول

 ( . لزشل  الحكومة)  االجتماعية والدتمقراطية

 . وغاتته  تمقراطي دكإل كل هدا وهي والحرتاه  الحقوق ةوفير : والثاني

 لحقعوق الصعالح الحكعإل لكاالعة وسعيزة كفيعل كنهعا إال الشورى لنظام الناس تتحمس ولإل

 .اللامة الحقوق كو المدنية كو الار تة الحقوق وةسم    ودرتاةهإل الناس

                                                           
(1 )

 .116/األنلام
(2)

 :راج، ه   اال لة وغيرها في المراج، التالية عز  سثيل الماا  فقط 

 .محمد كبو فارس. كـ دكإل اإلسالم في الشورى ونتيجتها   

 .عثد الحميد األنصاري. وكثرها في الدتمقراطية    ـ الشورى 

 .420قياتا الاقه والاكر الملاصر  ص: وهثة ال ديزي/  .ا (3)
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 وهمععا:  كساسععيتي   عععامتي  إلعع  الغربععي الاقععه فععي ةرجعع، السياسععية اللامععة والحقععوق

 . (1) والحرتة المساواة

 : (2) أربعة أنواعها أو المساواة ومااهر

 كدعد تتميع  وال   القانون ةطثيه في سواا جميلا الناس إن كي:  القانون كمام مساواة-1

 . كدد ع 

 كو القيععاا ديععث معع   غيععرهإل عزعع  كيععالاص تتميعع  ال كي:  القيععاا كمععام مسععاواة -2

 . اللقوبة كو المحاكإل

 ةقز عععد فعععي غيرهعععا عزععع  المعععواطني  مععع  فئعععة ةميععع  ال كي:  التوظيعععف فعععي مسعععاواة -3

 . الالاصة المطزوبة المؤهاله ومنها   التوظيف يروط ةوافره إوا   اللامة الوظا ف

  .عسكرتة وخدمة ورسوم ضرا   م  اللامة التكاليف في مساواة -0

 :  الغالب في هي الحرية وأنواع

 تيعععر ال عمعععل كي ممارسعععة عزععع  الشعععال  قعععدرة وهعععي:  يالصعععية درتعععة (1

  باآلخرت 

 .  إنسان لكل الار تة المزكية بحه االعتراا وهو:  التمز  وده (2

 إزععا   ون سعكنه فعي االنتاعا  دعه فر  لكل تكون كن وهي:  المسك  ودرمة (3

 . كدد م  إقالق كو

 والصعععناعي التجعععاري النشعععاط كنعععوا  ممارسعععة درتعععة وهعععي:  اللمعععل ودرتعععة (0

 . الحرة والمه  وال راعي

 ةلعال  هللا غيعر ألدعد سعزطان وال القزع  فعي – األول :  واللثا ة اللقيدة ودرتة (3

 . من، كو ةقيد  ون المناس  وك اا الظاهرة الشلا ر ممارسة  - والاانية   فيها

 ععع  التلثيععر عزعع  اإلنسععان قععدرة وهععي:  االجتمععا  و والتلثيععر الععركي ودرتععة (1

 مع  السعزمية االجتماععاه وعقعد   والنشعر التلثيعر وسعا ل بمالتزف نظر  وجهة

 .  ول  كجل

 ثقافيعة متنوععة كنشعطة واه جمليعاه إدعداث فعي الحه كي:  الجملياه وةكوت  (1

 . غيرها و اقتصا تة كو خيرتة كو

   تشعاا عمع  اللزعإل تعخع  مع  اإلنسان ةمكي  وهي:  التلزيإل ودرتة التلزيإل وده (9

 . تشاا م  وتلزإل

 كن فعي اإلنسعان دعه وهعو( :  االسعتدعاااه)  اللعرا   ةقعدتإل كو العتظزإل وده (8

   اليعرر لعدف، إما   اللامة السزطاه إل  مالدظاةه كو مطالثه كو بشكوا  تتقدم

                                                           
المرج، (1)

 .421السابه ص
(

2
 )
.424-421وهثة ال ديزي  ناس المرج، م  ص/  .ا

 

 



37 
 

 ةحقيعه الحعه هع ا اسعتلما  مع  القصعد كعان إوا   ودرتاةعه بحقوقعه لزمساس كو

 وهعع ا.اإل ارة كو الحكععإل فععي ملينععة وجهععة السععزطاه ةوجيععه كو   عامععة مصععزحة

 .(1)السياسية الحقوق ضم  وتدخل اللامة  الشؤون في لزمساهمة مظهر

 ممارسعععة فعععي كو بعنواعهعععا المسعععاواة فعععي سعععواا   والحريهههات الحقهههوق وههههذ 

 بادترامهعا واإللع ام  قريرهها إله  اإلسهالمي الناام سبق:  وةقرترها الحرتاه

 الععععدت  كو   اللععععرق كو   الزععععون كو   الجععععنس بسععععث  ةمييعععع   ون   وكاالتهععععا

 . االنتماا و األصل كو   الزغة كو   والم ه 

 فعي الشعرتلة نصوص صرتح عز  ةلتمد والحرتاه الحقوق ه   مراعاة وك لة

   المجعا  هع ا فعي الرا لعة وكزمعاةهإل الرايعدت  الالزاعاا ومواقعف والسنة القرذن

 (2) . ملروا ول  وكل

 :  والديمقراطية الشورى بين الشبه أوجه -ج 

 الشععل  دكعإل: )) هعي الدتمقراطيعة بكعون   الحكععإل نظعام فعي النظامعان تتاعه (1

 تلتمععد اإلسععالم فععي الحكععإل نظععام و((  الشععل  كجععل معع    الشععل  بواسععطة

 .  الثيلة كو االنتالا  كو االختيار درتة عز  كساسا

 ةتلزعه   اجتماعيعة و سياسعية ملينعة مثا   عز  القيام في النظامان وتتشابه (2

 كمععام المسععاواة دععه ماععل   األساسععية الواجثععاه و الحقععوق ملععالإل ب رسععاا

   واالعتقععا  الاكععر درتععة سععيما وال   الحرتععة دععه و   النظععام كو القععانون

. الحرتاه كنوا  وبقية   واللمل الحياة  ودقوق االجتماعية اللدالة ورعاتة

 الدتمقراطيعة مع  والغاتعة   اإلسعالم فعي مصعونة والحقوق المثا   ةز  فكل

 والسعععالم واألمععع  اللعععد  ملعععالإل ةاليعععل هعععي اإلسعععالمية والشعععرتلة الحدتاعععة

 .المجتم، في واإلخاا

 فععي فالتشععرت،   السععزطاه بععي  الاصععل مثععدك عععل تحافظععان النظععامي  وكععال (3

 اإلمعام بعه مزع م ولع  وكعل   االجتها   كو والسنة القرذن م  تصدر اإلسالم

 اإلرا ة))  ععع  األمععة إجمععا  تلثععر اللزميععة الناديععة ومعع .  بنتا جععه ومقيععد

 إرا ة ركتعه فعي فهعي   وكمااله روسو الارنسي اللالإل بتلثير لألمة((  اللامة

 .  األمة عصمة ع  تلثر ألنه   قطيلة اإلجما  دجية وك ل    ملصومة

 عزعع  وترةكعع ان   بععالركي واالناععرا  االسععتثدا  سياسععة النظععامي  كععال تنععد  (0

 .الثال  وسياسة واإلرا ة الحكإل في الشلثية القاعدة

                                                           
(1 )

 .424وهثة ال ديزي  ناس المرج، ص/  .ا
(2 )

 .424وهثة ال ديزي  المرج، ناسه ص/  .ا
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 سععميت سععواا   األمععة بموافقععة النظععامي  كععال فععي النظاميععة القععواني  ةصععدر (3

 . الشورى بمجالس كو النيابية بالمجالس

 وكع ل    قراراةهعا اةالعاو فعي األغزثيعة مثعدك عز  الحدتاة الدتمقراطية ةلتمد (1

 بععععركي كو   الحاصععععل باإلجمعععا  ةعخعععع  كن إمعععا   اإلسععععالمية الدتمقراطيعععة

 لهعا كقزيعة وجعو   مع  النظعامي  كال في مان، وال.  فيه ن  ال فيما األكارتة

 . بركتها والمصاردة الملارضة ده

 تالتععارونهإل   عنهععا بنععوا  األمععة ةمايععل مثععدك عزعع  ةقععوم النيابيععة المجععالس (1

 التعر   بحكعإل األمة ة كيهإل كن إما الشورى وكهل.  المثاير الحر باالنتالا 

    الحعاكإل اإلمعام بليعهإل تالتعار كن إمعا و   ذرا هعإل و فتعاوتهإل وقثو  عزيهإل

   االجتهععا  مزكععة وةععوافر  االختيععار دسعع  فععي الشععرتلة ضععوابط مراعيععا

 كو الالزياععة بثيلععة النهاتععة فععي الحععه لهععا اإلسععالمي النظععام فععي األمععة وجميعع،

 .(1)الشورى كهل ترا  ما ملارضة

 أوجه الخالا بين الشورى والديمقراطية -د 

 

ومعع  الملزععوم فععي ةتثعع، النظععامي  نجععد كن هنععاك كوجععه خععالا بععي  الشععورى كمثععدك 

والسعععنة النثوتعععة  وعمعععل الالزاعععاا الرايعععدت   وبعععي  إسعععالمي  نععع  عزيهعععا القعععرذن  

 :وم  ابرزها. الدتمقراطية كمثدك غربي

فهععي مقيععدة بلععدم الالععرو  عزعع  : سععزطاه مجزععس الشععورى ليسععت مطزقععة -  – 1

إن الشعورى مع  األمعور : "النصوص الشعرعية  وتلزعل محمعد عثعد  لهع ا األمعر بقولعه

رعياا قيعت بعه الشعرتلة ودتمتعه عزع  الشرعية الواجثة  فمع  رامهعا فقعد رام كمعراا يع

 . (2)"الحاكإل والمحكوم جميلاا 

كما سزطاه المجزس النيابي في الدتمقراطية الملاصرة فهي مطزقة  وإوا كان الدسعتور 

إن األمعة مصعدر السعزطاه فعي : تقيدها  ف ن الدسعتور ناسعه قابعل لزتغييعر؛ ولع ل  تقعا 

: دولععة اإلسععالمية مصععدر السععزطاهالدتمقراطيععة الملاصععرة عزعع  إطععالق  ولكعع  فععي ال

إن : الكتا  والسنة النثوتة كي كن مصعدر السعزطاه هعي الشعرتلة اإلسعالمية  وإوا قزنعا

 . (3)األمة اإلسالمية مصدر السزطاه فنييف إل  ول  إنها مقيدة بنصوص الشرتلة

القعو  األمة مصدر السزطاه فه ا ال تلني كن هناك ةلارضاا بي  هع ا القو  بان إن ثإل  

وبي  كون القرذن الكرتإل والسنة النثوتة هما مصدرا التشرت، في األسعاس  فعهعل اللزعإل 

الشععرعي معع  األمععة اإلسععالمية هععإل العع ت  عنععدهإل القععدرة عزعع  فهععإل الكتععا  والسعععنة 
                                                           

 .461-462وهثة ال ديزي  المرج، السابه م  ص/  .ا (1)

   ار الشعروق بالقعاهرة وبيعروه  0  ط0/785محمد عمارة .  : األعما  الكامزة لمحمد عثد (2)

 .م0997/هـ0101

 .91المرج، السابه ص(3)
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وتستطيلون استنثاط األدكام الشرعية م  خال  مصا ر التشرت، اإلسالمي  ثعإل ةنظعر 

ةشعرت، بحيعث ال تالعالف الشعرتلة اإلسعالمية  وولع  في كدوا  األمعة معا تصعزحها مع  

بالتلعاون مع، كهعل العركي فعي المجععا  السياسعي  وهعإل الع ت  تطزعه عزعيهإل وووا الالثععرة 

 .والحكمة
الحقوق والحرتاه اللامة في الشورى ةالتزف عنها في الدتمقراطية  -  – 2 

 :الملاصرة م  ناديتي 
لشعورى إلع  واجثعاه  تنيعة واجتماعيعة ةتحو  الحقوق والحرتاه اللامعة فعي ا: األول 

ديث ةعخ  طاب، الوظياة االجتماعية التعي ةعرةثط بتحقيعه المقصعد الشعرعي  وبتعوازن 

تحقه مصزحة الار  والجماعة  ون طغيان طرا عز  ذخر  وتنثغعي عزع  المعواطني  

 التمت، به   الحقوق  كما الدتمقراطية الملاصرة فهي ةغالي في ةغزيع  الجانع  الاعر ي

 .قطف
الحقعععوق والحرتعععاه مقيعععدة فعععي الشعععورى بيعععوابط مععع  الشعععرتلة  كمعععا فعععي : الاانيعععة

الدتمقراطية الملاصرة فه   الحقوق مطزقة وال تحدها ضابط إال عدم اإلضرار بعالغير 

 .والقانون  م، األخ  في االعتثار كن القانون ناسه متغير غير ثابت
نابلة مع  العدت  ناسعه بينمعا ال ةسعتند الشورى اإلسالمية مرةثطة بقيإل كخالقية  -  – 3 

بعععل هععي قعععيإل نسعععثية ةعععتحكإل فيهعععا رغثعععاه وميعععو  : الدتمقراطيععة إلععع  ماعععل هععع   القعععيإل

 . (1)األكارتة

وتؤكععد الععدكتور كدمععد كمععا  كبععو المجععد كن جععوهر الدتمقراطيععة الملروفععة مقثععو  فععي 

اللقعل والنقعل اإلسالم  ولك  سزطة األغزثية ليست مطزقة  فالغال  واألكاعر ملتمعد فعي 

 . (2) .اعتما  اللام الكزي  والكارة ةوصف لغة ويرعاا بالجماعة
ما هي إال دكإل األكارتة لألقزية  مقابل دكإل  كغزثية صورهاالدتمقراطية في  -  – 4 

كما مثدك الشورى فهو . النظإل االيتراكية وه ا هو الملمو  به فياألقزية لألكارتة  

كوالا م  غير ةميي  بي  كقزية كو ككارتة ثإل اللمل بالركي ال ي  الكلإل ام بعخ  ركي 

وليس االعتما  عز  رف، األتا ي م  غير   راابلد التمحي  اللقزي بي  اآل ةرجح

 . (3) .وعي و ال اختيار لزركي الصا  

العع ي هععو محععل " األمععر"والعع ي تقععوم بععالتمحي  اللقزععي هععإل كهععل اللزععإل والالثععرة فععي 

" األمععر"  بقيععة األعيععاا العع ت  ال تتععوفر فععيهإل اللزععإل والالثععرة فععي الشععورى  معع، كبلععا

 .المرا  مناقشته  ف ن اختزف كهل اللزإل والالثرة كخ  بركي األغزثية منهإل وددهإل
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ةجلعل قعدر ايعتراك األفعرا  فعي إ ارة ( الشعورى)إن الدتمقراطيعة اإلسعالمية  -  – 5

وتؤكعد عزع  ولع  األمعر : ية الغربيةيؤون الثال  كوفر م  القدر ال ي ةلطيه الدتمقراط

إن الدتمقراطية اإلسالمية ةز م كفرا ها ال ب طاعة القعانون فحسع   : "السنهوري بقوله

بل باللمل عز  دمل الغير عز  إطاعته  كي كن موقف الار  موقعف إتجعابي  ال سعزثي 

ة كمععا هععي الحععا  فععي الدتمقراطيععة الغربيععة  وةكععون دقععوق الاععر  إون فععي الدتمقراطيعع

اإلسالمية  وقدر ايتراكه في إ ارة الشؤون اللامة كوفر مع  القعدر الملطع  لزاعر  فعي 

 . (1)"الدتمقراطية الغربية
التميي  بي  مجا  الشورى ومجا  التشرت، فعي اإلسعالم  بالعالا الدتمقراطيعة  -  – 6

وتلنينا في ه ا الالصوص كن نمي  بعي  مجعا  الشعورى ومجعا  التشعرت، فعي : الغربية

اإلسالم  ول  ألن هناك م  تالزعط بينهمعا  وتسعتلمزون الشعورى والتشعرت، عزع  كنهمعا 

عهعل الشعورى واللكعس  مع، كن التشعرت، ول ل  تلثرون ع  كهعل التشعرت، ب. مترا فان

تالتزععف ععع  الشععورى  وكهععل التشععرت، ليسععوا هععإل كهععل الشععورى  ونطععاق الشععورى  كو 

 .مجالها تالتزف ةثلاا ل ل  ع  مجا  التشرت،
فالتشععرت، هععو وضعع، القواعععد اللامععة المز مععة بملرفععة السععزطة المالتصععة  والسععزطة 

كما فيما ليس فيعه نع  فع ن السعزطة  المالتصة بالتشرت، هي هللا ورسوله فيما فيه ن  

المالتصة بالتشرت، هي األمة ممازة في كهل الحل واللقد  وليس لزالزياعة كي سعزطة فعي 

التشععرت،  إال بصععاته مجتهععداا معع  عزمععاا الشععرتلة  ال بصععاته داكمععاا  فمجععا  التشععرت، 

لع  إون هو وض، القواعد اللامة المز مة وتلثر عنه بالمجا  التشرتلي  وقد ةدخل ب

صور الشورى فيه بي  كهل الحل واللقد  فيما تلرا باالجتهعا  الجمعاعي  كو مؤسسعة 

 .اإلجما 
وملععروا كن الشععورى إنمععا ةتلزععه بالمجععا  التنايعع ي  ولععيس لهععا كي يعععن بالمجععا  

وفععي . التشععرتلي  فالالزياععة كو ر ععيس الدولععة كمععا نلزععإل لععه اختصاصععاه ةناي تععة ملينععة

 تعة ف نعه تتلععي  عزيعه إوا عرضعت مسععلة مهمعة ةتلزععه نطعاق هع   االختصاصعاه التناي

 .(2)بمصزحة عامة لألمة  كن تستشير األمة فيها
وفي األخير كرجو م  هللا اللزي القعدتر كن تجلعل هع ا اللمعل فعي ميع ان دسعناةنا  كمعا 

كسعععله ان تحظعع  هعع ا الثحععث بععالقثو  والرضعع  عنععد القععار ي   وكن تتغمععدنا بردمتععه 

والتجاوز ع  ما بدا منعا مع  كخطعاا كو سعهو فسعثحان مع  ال تالطعئ الواسلة بالمغارة 

وال تنس   وصل الزهإل عز  سيد الالزه سعيدنا ونثينعا محمعد وعزع  ذلعه وكصعحابه ومع  

 .ةثلهإل ب دسان ال  توم الدت   ذمي  والحمد هلل ر  اللالمي 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مقدمة

احلمددهلل ر ِّ ا ااملدددوالص ةااادددم  ةااأدددما رسدددس دنددحمم ااحمعدددسل عددد هلل و  مدددهللص ةرسدددس  اددد  
 :ةصحب  ةااتوبمللص ةبملهلل

 احلكىمدد  درومدد  ص ةهدد ااادىا  إىل ةعددب  اسملقددى ص ةمأددبوِّ اسجمورد ص دافدد  ااشددىِّ فدن  
 .ةعملودهتو عسىكهو ةحأن ا تظومهو مهللاِّ ةرس هو اإلعمم  ص

ص واهللميقحماط دد مبددودح حهللة دد  م  ظددذ احلكددذ ك إىلةا ددهللفمل   ااشددملى  ا بهددحم  ِّغددذ كاددد فقددهللة 
 بواشدمل  حيدهللة ومد احلكدذص دة ااق دود دعدحم  حتد  ةقىرهدو مدن ااشملى  هذه تملو    مو ظحمًا إىل 

 .هذا األمحم من ااتخسص مفوه ذ من مفهىا بأي استملسق
و  ال مملظدذ ااكت دزا  غري ةاضح ااملدو،ص ةد  ال ة د  مفهىا ااشىِّ ةقهلل ةضوم إىل كاد 

ًً سطو    ةااأ وع  ااشدحمر  األحكوا ااأص ال ع مو ةتملهللة  اجرتاِّ مو حىت  كت  اارتاث ص اكتفدو
ةإمندددو  ص ةال ث ىقحماط  دددوصووص ةال دكتوتىِّة ددداإلعدددما اددد ا دميقحماط  ددد احلكدددذ م  ظدددواد  و ف هدددو مدددن بددد

 .ا  دص م ةملتمهلل ااشىِّ  دعوعو
هلل كادد ططدى  دطدحم  اتمظد ذ مبدهللد ااشدىِّ  مدن  وح د   بملدةم كاد كسد  ال ددهلل مدن ةتقدهللا 

 هدد هدد  : تملددوم مدن ياةةدد ااشددىِّ  زا  تدد مفد  مددن  وح دد  دطددحم ةاقددن  ددوفن ةفورد  ةحتىةسهدو إىل 
هدددد  اااددددىِّ   ك ددددريةن  اااددددىِّ  ااتطب ق دددد  ابددددهللد ااشددددىِّ  م دكهددددو ةال تددددزا   مملسمدددد   ةمسزمدددد  د

 .دة ده  ااشىِّ  دة ده  االطت وِّص ةااملقهللص  ا اابأ ط  ااقهللمي  ااتم س  م ده  احلح 

تغدددري تطدددىِّ ااددزمن ة  اكدد ى ااشدددىِّ  هملسدد  جومددهللا مكو ددد ص ال ةةةبددهللة د  هددذه اامظدددحم  ابددهللد  
بطدددحم   -تأدددتحق ندددكحم ااقدددوململ رسدددس ااددد  حم –ط بددد  ا كو ددد  افتددد  ص ادددذةاامدددىاي  األحدددهللاث
إعدهوًمو  صاسبحد  ةااهللِّاعد  ةااقوِّ د  ب مهدو ةبدل  ظدذ احلكدذ احلهللة د  ااشدىِّ ةمأدومل  مبوحد  

 .ةتقىميًو تمظريًا ةتطب ًقوم اإلعما   ااأ وع  ىا  حم األحبوث اايت هتتذ بوجلةتطى  م
 اتحىةد  رمس د  صد  هذا اا  حم ااكحممي ةدحبوث ااأود  ااملسموً م إ توج  رسسةاألم  مملقىد 

 ااقوصدددهلل اتحق دددق تمظ م ددد  ددةا ة  رمس ددد  ةعدددومل  إىل ةثقوف ددد  فكحمةددد  ق مددد  جمدددحمد مدددن ااشدددىِّ 
 .ةااموِّع  ااتمظ ذ ةبل ةااأسىك ااملق هلل  بل اال فاوا هلذا اابهللد ااملظ ذص حىت  تجوةي اامب س 
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ااملمقددد  بدددل مبدددهللد  رسدددس ااضدددًى تأدددس   إىل - ممهج  دددو - ةحم دددى اابحددد  هدددذا فدددن    مث ص ةمدددن
ثمثددد  ة  مقهللمددد ص رسدددس ف ددد  ااكدددما ا دددتظذ ةقدددهلل صممظدددىِّ ندددحمر ااشدددىِّ  ةمبدددهللد ااهللميقحماط ددد  مدددن 

 :كواتويل كاد ةتفا   صمبوح 
 .ةف هو طط  اابح  ةممهج ص ةه  مو حنن باهللده: ااقهللم 
اغد   و م مفهىمهدومددةهل: ةمىضىر  ااتملحمةد  بواشدىِّ ص ةف د  عدبمل  مطواد : األة  اابح 

ةاصددطمًحوص ةاا ددوب م ب ددو  مشددحمةر تهو مددن ااكتددو  ةااأددم  ةرمدد  األمدد ص ةاا وادد  م ب ددو  
طاوملاددددهو ةم زاهتددددوص ةااحمابددددن م ككددددحم اتثددددوِّ اارتتبدددد  رسددددس تطب قهددددو ةااملمدددد   ددددو رسددددس اافددددحمد 
 ةاجملتمنص ةاخلوما م ككحم جموالهتوص مث ااأدود  م ب دو  دهسهدو ةصدفوهتذ ةك ف د  اطت دوِّهذص مث

 .ااأوبن م ب و  مهلل  ااتزاا احلوكذ بو ةحماه ده  ااشىِّ 
ص ةب   ه هللص ةثمث  مطواد ص دمدو ااطسد  األة  ففد  ااهللميقحماط  ةمىضىر  : اا وب اابح ة 

 ب و  مفهىمهوص ةاا وب م ككحم دمه تهوص ةاا وا  م ب و  طاوملاهوص 
ص ةف دد  ثمثدد  مطوادد ص ةااهللميقحماط دد  ااشددىِّ  بددل ةمىضددىر  دةجدد  ااملمقدد  :اا وادد  اابحدد ة 

ص اا وادد ص مث ب مهمددو االتفددو  دةجدد ص ةاا ددوب ف دد  ب ددو  ب مهمددو االطددتمم دةجدد األة  ةف دد  ككددحم 
ص ةقددددهلل تضددددمن رماددددحمةن ا م دةهلمددددو مملوجلدددد  ك ف دددد  ب مهمددددو ااتبددددود  ااتددددأثري دةجدددد  ةف دددد  ب ددددو 
م دد  ةفددق ااضددىاب  ااشددحمر  ص ةم ثو  همددو ا ب ددو  ااطحمةددق األ ااهللميقحماط دد  ددةا  مددن االعددتفود 

 . امعتفود  من مبهللد ااشىِّ  م ااملاحم احلوضحم
ُىحق حم اا  حم رن ةاهللِّ اقحماِّ مقرت  ةمشحمةع اابح  بمت ج  خنتذ مث 

 . اا
  مل. م ااقى  ةااملم  اازا  جيمبمو ةد  ةااأهللاد ااتىف ق ار  أأ 
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 الشورى:  املبحث األول
 مفهومها: املطلب األول

 :في اللغة: أوال
 ن ً إبهللاً :ةملين دةهلمو مطحمدا ص دصم  هلو( ةااحماً ةااىاة ااشل)مود  كسم  ااشىِّ  

 .(1)ن ً دطذ :ةةملين اتطحم ةرحمض ص ةإظهوِّه
 .ااشري من ااحمدي جيتين ااأتشري فكأ  جم ت ص إكا دنىِّه ااملأ  نحم : فوألة  من قىا  
 جىهحمهوص ةخترب حضحمهوص اتأرب ةمهللبحم   مقبس  دجحمةتهو إكا ااهللاب  نحم  :ةاا وب من قىا  

 .(2)ااشري رن ااذي ااحمدي ةأتخحمج ااأتشري فكأ 
 ااذي األمحم ح مئذ بملىن فتكى  تطسق ةةحماد  و االعذص" ااشىِّ "ةبذاد فن  كسم   

 . (3)ف   ةُتشوةِّ
بملىن رمس   ااتشوةِّ  ةككحم ص فتكى  ح مئذةفت و  كبشحم  ةتطسق ةةحماد  و اااهللِّ

 .(5)ص ةهى ااشهىِّ ةاألقحم  م االعتملمو (4) فأهو
 :في االصطالح: ثانيا

 دج  من ةاعتخحماج  ااحمدي اعتمبوط حى  كسهو تهللةِّ و تملحمةفرحم م ااملسموً ااشىِّ  ب
 :دهنو ةممهوص ةااهللةا  ةاجملتمن اافحمد  ظوا و  ةأتق ذحىت  مو هى دصسح حلو  األم ص حتق ق

                                                   
 .222/ 3فوِّ ص بو  ااشل ةااىاة ةمو ة س هموص مقوة ا ااسغ  البن : ةمظحم( 1)
 .22دِّ  ااغىاص م دةهوا اخلىاص أليب ااقوعذ احلحمةحميص ص : ةمظحم( 2)
رمهلل  ااقوِّي  .242/ 4تفأري ااقحمطيب  . 322ص ص (ِّ ش ة)ااابو  اامري اسف ىم ص مود  : ةمظحم( 3)

 .922/ 1مفحمدا  ااقحم    . 24/222
تفأري  . 122/ 1 اسزخمشحمي ااكشوم . 141اابقوً ااكفىيص فا  ااشلص ص ااكس و  أليب  :ةمظحم( 4)

 .942/ 1ص اسطوهحم بن رونىِّ ااتححمةحم ةااتمىةحم . 224/ 29تفأري ااحمايي  . 121/  4اامأف  
 .42/ 13ِّة  ااملوب األاىع  : ةمظحم( 5)
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 .(1)ااظن غوا  رسس ِّدي اعتخحماج  -
 حاى  م ةحماه بو رس   ةشري د  ةااتهللبري ااحمدي صىا  ف   ةظن من ةطس  رم  قوصهلل -

 .(2)رمس  من ااحمجى  اافوملهلل 
 .(3) ب  ةااملم  ارتموده ألج  ةدصسحهو دصى و املحمف  األمىِّ من دمحم م اتِّاً تبود  -
 .(4) اساىا  ااىافق ااحمدي إىل ةصىال ف  ص اامظحم ةإجوا  دهس ص من ااحمدي طس  -
ةظهحم بواتأم  م تسد ااتملحمةفو  د  بملضهو ةاهلل  رسس د  ااشىِّ   ظوا اسحكذص م ة 

ةاهلل  رسس  ىر   طوص ص ةه  ااشىِّ  اافم   اايت ةأتشوِّ ف هو ده   اتطحم حل د  بملضهو
 .ااحمدي ةاخلرب  م ااأومل  ااتخاا 

صسس ار رس   ةعسذ ةطسفوؤه  ار ماوحل األم   فقهلل كو  ِّعى ةكممهو مو حيقق 
ااحمانهللة  ِّض  ار رمهذ ةأتشرية  روم  اامو  ف مو ةتملسق  ذص كمو كو ىا ةأتشرية  ده  

 .ااتخاا  ىضىرو اخلرب  ةااحمدي م بملض اا
  اعتخمص ااحمدي من كةي اخلرب  استىص  ب  إىل دقحم : هنوةميكن د   ملحمام ااشىِّ  بأ

 .األمىِّ اسحق ف مو ةتملسق بشئى  ااهللةا 
ض  حبق األم  م اطت وِّ ةاِّتضوً من قحمِّ د  ااشىِّ  م اإلعما تقتا ةةعتأةة ذا 

 رسس ةاحملوعب  تمف ذهص رسس ةااحمقوب  ااقحماِّص اختوك ااىاعمل  م ا شم  ااشوِّك  حيكمهو  ب  ميتهلل
  .ددامل 

                                                   
 .129/ 12اابموة  م نحم  اهلهللاة ص اسبهللِّ اامل ين : ةمظحم( 1)
 . 112/ 21ااتححمةحم ةااتمىةحم اسطوهحم بن رونىِّ : ةمظحم( 2)
 .2/129دمحهلل     ااهللةن ااملجىي / مموهج ااشحمةمل  اإلعمم  ص اسهللكتىِّ: ةمظحم( 3)
حأل ااههللي / ااشىِّ  م ااشحمةمل  اإلعمم   دِّاع  مقوِّ   بواهللميقحماط   ةاامظذ ااقو ى    اسقوض : ةمظحم( 4)

 .12-2: ص
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 مشروعيتها: املطلب الثاني
ِّص ًمو تقىا  ِّبو   و فضم رن كىهنو ممهوًجو ااشحمر  ص تأتمهلل إا   ااأ وع  دعوًعو دص متُدملحهللُّ ااشىِّ  

 .ةاقتاودة  ةثقوف   اجتمور  ع وع   ة ال  احل و  ااختسف   ورس   جم
ةدمه تهو م بموً  ظوا حكذ  ااشىِّ مشحمةر   اامبىة  ااطهحم  رسس  ةااأم  ااكحمميص د   ااقحم   ةقهلل 

 :ةمن كاد صاالعتفود  من ك  طبقو  اجملتمن ةإنحماكهذ م قضوةوه اايت تسذ ب ِّن هلل ةملم  رسس 
ُذم ةحاحىم ُكم ح فحظ و غحِس ظح اامقحسمِ  الح فحضُّىام ِمنم ححىمِادح فحورمُ  : تملوىل  اى ق - فحِبمحو ِّحمحمحٍ  مانح ااّسِ  اِم ح هلح

حمِ  ُذم ةحنحوِةِّمُهذم ِم األحمم تدحغمِفحمم هلح ُهذم ةحاعم فحِنكحا رحزحمم ح فدحتدحىحك  م رحسحس ااّسِ  ِإ   ااّس ح حيُِ ُّ اامُمتدحىحكاِسل رحمدم
(1). 

مدحُهذم ةحِم و : تملوىل م صفو  اا ممل  اى ةق - حُمُهذم ُنىِّح  بدح دم ذم ةحدحقحوُمىا ااا مح ح ةحدحمم تحجحوبُىا ِاحمح ِا ةحاا ِذةنح اعم
ِّحيحقدممحوُهذم ةُمِفُقى 

(2) . 
ااأ و  د  األمحم بواشىِّ  م اتةتل ااكحمميتل رواص مو جيملس  صوحلًو ا شم  ك  ن ة  ةةظهحم من 

األم  ااملوم ص من دفحماد ةمجورو  ةدة ص رسس خمتس  اجملوال   ااأ وع   ةاالقتاودة  ةاالجتمور   
 .ةاا قوف   إخل

-
حمِ : اتة  هذه  زا  او: رن ابن ربو  ِّض  ار رمهمو قو  مو ةِّد ة    قو  صةحنحوِةِّمُهذم ِم األحمم
 نوةِّ فمن ألميتص ِّمح  جملسهو ةاكن رمهوص غم و  ةِّعىا  ار إ »: ةعسذ رس   ار صسس ار ِّعى 
     .(3) «غبمو ةملهللا ، ااشىِّ  تحمك ةمن ِّنهللاص ةملهللا ، ممهذ

 من ألصحوب  مشىِّ  دك حم دحهللا اامو  من ِّدة  مو»: رن ديب هحمةحم  ِّض  ار رم  قو مو ةِّد ة  -
 ..(4)«ةعسذ رس   ار صسس ار ِّعى 
ثب  د   صسس ار رس   ةعسذ نوةِّ دصحوب  م خمتس  األمىِّص فقهلل نوةِّهذ م م ااأم  ااملمس   ة  -

األكا ص ةم  نا دعوِّ  بهللِّص ةم دحهللص ةم اخلمهلل ص ةم ط ربص ةم تبىكص ةم صسح احلهللةب  ص ةم عح 
 .ةطى  حاحمهو ةِّصهللهوااىاق  ك ري  إقوم  اامربص ة 

ةعس  األم ص ةهذ دةعن اامو  رسًمو ةدِّجحهذ رقًم ِّض  ار رمهذ ةهكذا كو  حو  اااحوب   -
ِّض  ار  تىم حوط : قو ص د  حيىي بن حوط  حهللث : رن دب  ص ملن هشوا بن رحمة   فةدرظمهذ دةمو

                                                   
 .112ة  عىِّ     رمحما  ات( 1)
 .39عىِّ  ااشىِّ ص اتة  ( 2)
 .312/ 2ص ةحأم  اجلم  ااأ ىط  م ااهللِّ اام ىِّ 9132دطحمج  ااب هق  م نمل  اإلميو ص ِّقذ ( 3)
ةِّجوا  (: "342/ 13فتح اابوِّي )ص ةقو  احلوفظ ابن حجحم م 299دطحمج  ابن ةه  م جوممل ص ِّقذ ( 4)

 ".ثقو  إال د   ممقطن
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ص   درجم   ، تفق ةهص ةكو   ا  دم   ىب   قهلل صس  ةصوم ص ةدرتق من صسس من ِّق ق  ةصوا رم 
أل   ااحمج  ال »: ِّض  ار رم  فقو  رمحمص فذه  إىل رمحم فحهللث ص ةكو   ث بوص فسذ ةحمر  إال حببسهو

ص (2)بهللِّمهل(1)من محمغى ص  ملذ: فقوا « دحبس  »: فقو ص فأِّع  إا هو رمحمص فأفزر  كادص «تأيت خبري
دنريةا »: فقو ص ربهلل ااحممحن بن رىمةصودم رس و ةر مو  ة : قو ص (3)فنكا ه  تأته  بذاد ال تكتم 

دنحم »: فقو ص قهلل ةقن رس هو احلهلل: فقو  رس ٌّ ةربهلل ااحممحنص ةكو  ر مو  جواأو فوضطجن: قو ص «رس   
دِّاهو تأته  ب  كأهنو : فقو ص «دنحم رس   د  »: فقو ص قهلل دنوِّ رس د دطىاك: فقو ص «رس   ةو ر مو 

 ةااذي صهللق ص»: ص ةقو (4)ةغحم و رومو ص فجسهللهو رمحم مومل  ُ مح سِ رح  نم ةا ا احلهلل إال رسس مح ص ال تملسم 
 .(5)« ُ مح سِ رح  نم مح  رسس إال احلهلل مو ب هلله  فأ 
ص ز  ب  قحم  دز  بمو بملهللك ، ةمدقس  ةو ِّعى  ارص األمحم ةم: كحم ا ار ةجه   رس  بن ديب طوا ةقو  -

فوجملسىهو نىِّ  ب مكذص ةال ص امجملىا ااملوبهللةن من اا ممل»: ة،  أمن ممد ف   ن ئو   قو 
 .(6) «تقضىه بحمدي ةاحهلل

 اابوح  األمىِّ م ااملسذ ده  من األمموً ةأتشرية  ةعسذ رس   ار صسس ااميب بملهلل اخلسفوً ةكو 
.. ةعسذ رس   ار صسس بواميب اقتهللاً غريهص إىل ةتملهللةه ، ااأم  دة ااكتو  ةضح فنكا بأعهسهوص ا أطذةا

 .(7)ةج  رز ار كتو  رمهلل وفوةق   ةكو  نبو وص دة كو ىا كهىال رمحم مشىِّ  دصحو  ااقحماً ةكو 
                                                   

ص ةحِّج  محمغى . ك ري ااو  ةاخلري: ااحمغى  (1) ص : ةحُهىح من ااحمغاص ةحُهىح اامربكح  ةاامموً ةحاخلمحريم و  ةحاخلمحريم
ح
ك ري اا

و : ةحق  
ح
ً دحصس ص فحكحأح  ُ  جمل  احُ  دصم من اا : ااحماد بواحمغى  م كما هذه ااحمد : ةق  . ِّغا ك  نح م

 (. 21/ 12)رمهلل  ااقوِّي نحم  صح ح اابخوِّي : ةمظحم.   وإ   اعذ املبهلل دعىد مقملهلل يىن: ةق  . األعىد
ةقهلل كو    كح  غمًمو اىالهو مث مو  رمهوص إال دهنو كو   تاس  من ااأسملص : قو  ابن نهو  (2)

فجمل  رمحم م هذا احلهللة  ااتملزةحم بومل   أل   كو  رس هو رسذ األن وً احملحمم ص ةغحم  و يةود  م ااملقىب ص كمو 
 (.492/ 9)نحم  ابن بطو  رسس صح ح اابخوِّي : ةمظحم .م اخلمحمغحم   

 (.14/ 12)ااذطري  اسقحمام : ةمظحم. ةملين دهنو ههحم بذاد ألهنو تملتقهلل دهنو مو صممل  مكحمةهو (3)
رم  بقى  ر مو  ِّض  ار رم  م تحمك احلهلل  ألهنو كو   ث بو ةحهللهو ااحمجذص فكأ   ِّض  ار رم  : دي( 4)

اسشبه  بوجلهوا ص ةجسهللهو ةغحم و تملزةحماص ةهى من ددا  من قو  بأ  ااتملزةحم جيىي د  ةبس  دِّد رمهو حهللهو 
 (.492/ 9)نحم  صح ح اابخوِّي البن بطو  : ةمظحم. احلهلل

ص ةدطحمج  من طحمةق  ااب هق  م ااأمن ااكرب ص  (212/ 9)دطحمج  اإلموا ااشوفمل  م اطتمم احلهللة   (5)
 .19221احلهللةد بواشبهو ص ِّقذ كتو  احلهللةدص بو  مو جوً م دًِّ 

 (.321/ 2ص 492/ 1)دطحمج  اخلط   اابغهللادي م اافق   ةااتفق   (6)
 .112/ 2ص {ةدمحمهذ نىِّ  ب مهذ}: صح ح اابخوِّيص كتو  االرتاواص بو  قى  ار تملوىل: ةمظحم( 7)
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أص  من دصى  ااشحمةمل  اإلعمم   ةمن رزاملذ األحكوا كمشحمةر   ااشىِّ   من هذا ااب و  تظهحم 
 ضمو و  من حبق دكرب ضمو  هللُّ ملح ص ةمن مثح  فه  تدُ اإلعمااحلكذ م  قورهلل  دعوع   م  ظواص ةه  ف هو

 م  وِّ  د األطحم اايت جي  ة  احلهللةد ِّمس  اايت اإلعمم   ااشحمةمل  ابودح ااملوم  ااأسطو  طضىع
 تسد محماقب  حق األم  تملط ص فه  احنحمافهو دة  حتى  ةق ىد ضىاب  ضمن ااأسطو ص هذه  طوقهو

 .ااختسف  درموهلو ةمهموهتو موِّع  م ااأسطو 
 ااذي ااملاحم هذا م طوص  ااموح  ااختسف ص م  و ااملم  ةضحمةِّ  ااشىِّ ص ةبذاد تتضح دمه  

 .ف   ااتخااو  إىل حهلل بمل هلل ةتشملب  األمىِّ ف   تملقهلل 
 خصائصها: املطلب الثالث

 :ممهو  صرهلل تتم ز ااشىِّ  م اإلعما خباوملص
 دة بوافحمد تملسق عىاً م دمحم من األمىِّ ااشحمةع قب  ااأسمى  إعمم  ص ةمهلل  إا هو دهنو نملري  -

 .اجلمور 

 تتجوةي ةإمنو اجلمور ص رن اااودِّ ااقحماِّ م ااشوِّك  م األفحماد حق رسس تقتاحم ةدهنو نومس  ال -
 .اخلرب  ده  ةاعتشوِّ  االطت وِّة  ااشىِّ  إىل كاد

 .احلكذ امظوا دعتىِّة  ةدهنو قورهلل  -

 اجملتمن ةتضومن ااشملى ص ةحقى  األفحمادص ححمة  رس هو تقىا اايت اسمبودح  سنوم روم  ةدهنو  ظحمة  -
 .ةغريهو ةاالقتاودة  ةاالجتمور   ااأ وع   اامىاح  مج ن م

 .ااشحمة  بضىاب  ااشحمع ةمضب  ب  مأتقمص تشحمةملو ةدهنو ا أ  -

 ةااتضومن األم ص ةعسطو  اإل أو ص حبقى  ةستزا ااذ  اجملتمنص امظوا نحمر  ةدهنو دعو  -
 .االجتمور 

 مقوصهلل ةتمف ذ ااملهلل  اتحق ق كىع س  اإلعما م مشحمةر  ه  ةإمنو اذاهتوص ههللفو ةدهنو ا أ  -
 .ااشحمةمل 

 ةجىد ةبل  وح  ص من ةاجلمورو  األفحماد ححمة  بل دق قو تىاي و تق ذ اايت ااملهللاا  إىل ةدهنو تأتمهلل -
 .تضب  حتق ق اااسح  من جه  اطحم  روم  عسط 

 ااشىِّ ص م اا وبت  ااقورهلل  ةِّعذ ااملواص اابهللد نحمع اإلعما إك ااتطب ق  م بواحمة   ةدهنو تتم ز -
 .ةموعبهذ بو يمو  ك  م اامو  ا قحمِّهو إجحماملهو ةدنكو  تمف ذهو عب   ةتحمك

 صتخاا  ةاا ةاجلمور  ص ةاحلحمة ص كواملهلل ص اإل أو    ةااشحمر   ااق ذ من رهللد ةدهنو تأتمهلل رسس -
 دههللافهو رن  و ةاا    وص ااتمر  رهللا ضمنمو ة تضبطهوص اايت ةااضىاب  األعا مزا ب ااق ذ ةهذه
 .(1)اامب س 

                                                   
 مهلل عمل هلل ِّمضو  اابىط ص اجلًز اا وب ضمن / طاوملص ااشىِّ  ةمقىموهتوص اسشه هلل ااهللكتىِّ :ةمظحم( 1)

= 
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 آثار العمل بها على الفرد واجملتمع: املطلب الرابع
 :كادمظوهحم تتمىع  ثوِّ ااملم  ببهللد ااشىِّ  رسس اافحمد ةاجملتمنص ةمن 

 ك ٌّ  ةددىل توم  حبحمة  رحمض  إكا اتِّاً فن  ك ري من ن ة  ص م احلق تملس ذ ااأسذ طس  -
 ااتشوةِّة  ةهحمدص ااملوم  اااسح  ةقهللم ص احلق إىل ااىصى  هى ةاهلهللم صح ح  اام   ةكو  ص حبجت 

 ةااملىاق  عس م  تكى  اامتوملج د  ند فم صتملوىل ار رسس ااتىك  من ااأ ئ  ةااهللةافن األهىاً رن
 .تملوىل ار من ةااتىف ق ااتأهللةهللتكى  مظم  ة  صمح هلل 

 ِّدي ةهتذة ص اخلري حتا   م ااحمدي اجتموع ااشىِّ  فف ص ةج  رز ر ةطور  قحمب دداً  -
 .ااشحمع ااشحمة  محمةاأل االمت و  من األمحم صوح 

ص اا ق  تكوم تة ص األفكوِّ تمقحمل  بواحمديص فف  ااشىِّ  تستمق    فا اافحمد من األ و    ةاا -
 ااتكوم  حاى ص ةمن مث  ااتمىر  اخلربا  من ةاالعتفود ص اتطحمةن رمهلل ورسس م والطمعب اخلرب  تبود تة 

 .اجملتمن دفحماد بل

و طحمةقً  ااشىِّ تكى   -م م– اامفأ  اجملو ص فف  إ أوب جمو  من دك حم م جملتمنا قى تملظ ذ  -
 ةإههللاِّص ااىظ ف  األداً ةضمل  اإلطمص قس  م  ص اااح   غري ااحمض   ااظىاهحم من استخسص فورم

 .ااف هلل  ااطوقو 

احلوكذ ططى  تسى دطحم    من دهنذ اجملتمندفحماد  شملحمإبحماي قهللِّ ااأ ةا   اهلل  األفحمادص ح   ة -
 .تكومس   رمس   م اافوعهلل هللًِّاة ص ااملوم  اااوحل تحق قا

 منااشىِّ   همل ح   ص ااقسى    ةتط  صةاحملكىا احلوكذ بل ااتبودا  اا ق تأع ا ةدرذ  -
 .ااتشوةِّ بملهلل ااأسمل مج ن ِّد  احلوكذ ِّدي

 .ةااقهحم ةااظسذ ةاالعت مً رسس ااأسط  االعتبهللاد مناجملتمملو   ةقوة  -

 .بواقحماِّ ااتفحمد ر ى  تمحاحمص ةمن مث  ااتم ز  ةااقهللِّا  بواكفوًا  ااهللةا  إمهللاد -

ص ااملوا ااحمدي تىحهللة  ااقسى  تآا مو ة دي إىل ص وكذ ةاحملكىملاحل بل اخلمم هى  ق تض  -
 . ةااموفأ  اخلاىم حهلل  تضمل ف

 من اك  اجملو بنفأو   اخلربا  كةي تشجنة ص األم  دفحماد م ااكومم  ااطوقو االعتفود  من  -
 .األم  طري اهللة 

                                                   
 . رمو  -ص اجملمن ااسك  ابحىث احلضوِّ  اإلعمم  ص م عأ     ااب   "ااشىِّ  م اإلعما"
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 مملتهللا  قحماِّا  إىل تقىد اجلمور  االجتهود  اس   ح   إ  ةااملم  ااتطحمم  زرو   مكوفح -
 دة متطحمف  قحماِّا  اختوك إىل  ذ زعدتم هللٍ قح ةرُ  ةممويع دةافن كةي دفحماد من إال ةاهللِّ ال فواتشهللدص غوابو

 .احلكم  اهللِّ  مفوِّق  دة متملأف 

 د  داملمو ةتاىِّة  ااذةن ةااملم  ااتطحمم ده   ِّاً اموقش  طابو جموالتفأح  ااشىِّ ةال ند د  
م  ه الًبندموج ة ص اتطحمةن  ِّاً رسس ااتملحمم رن بطبملهذ ةةملزفى ص ااقى  احلق اافا  ه   ِّاًهذ
 ةقهللعىهنوص اايت ألفكوِّهذ ااحمجىح  ااق م  هلذ تتضح ااحمدي م هلذ اتطحمةن ةمشوِّك  ااشىِّ  جموال 
 .ةااظسىم   ةاالضطهود ةااكب  بوحلحممو  ةااشملىِّ ااتشمج خيتف  ةمن مث  
 نكا ميُح  ااشىِّي استهللاة  مشكس  دي إطضوعخمتسف ص ح   إ   يةاةو من ااشكس  إىل اامظحم تأهللةهلل -

حىت ص بملض إىل بملضهو اجلزمل   ااحمؤ  ضومتتةمن مث  ص خمتسف  ةاهوهو  يةاةو من ِّؤةتهو من ااشىِّ  ده 
 بك  ااتملسق  ااملسىمو  جبم ن حيىط د  ةأتط ن ال  وفذا كبريا كو  مهمو ااىاحهلل ااملق   إك تتكوم 
 .نأهنو م ااموجمل  احلسى  ةةقرت ص ةةق  رسس دعبو و ةحيسسهوص ةةفهمهوص هلو ةتملحمض اايت  ااشكم

  وعا  من ااحمدي امت وي ةأيت ك ري  ةقو د ص فف تطب قةاا اامظحمة بل  ااملحمم تكوم إتوح  اا -
 .اامظحمي إطوِّه م صح حو األطري هذا كو  ةإ  اامظحميص ااحمدي رسس اا ز  بتسد ةةتفى  شص اامل بواىاقن

 تسحق اايت زة  احلىادث ةاافنت  ةق ص فف  اافحمدي ااتفكري تش قهلل  اايت ااخوطحم هوةي -
 ةهزمهذ من اامو  فمن  ضوِّ    دمنوطثمثرسس  اامو  ق ح مهو تأيت مىاص  و تملا  ةتكود بوألمذص
 بوهوه هذمشورحمح  اخلىمُ  ة ري من ةممهذ ااقحماِّص ةاختوك ةااتحس   ااتفكري رسس قهللِّاهتذ ىق ةة اخلىم

ااملوجس  غري  احلسى  اختوك إىل ف م سى  ااىاجه ص م األهىج ةاال هللفوع ااذا  إثبو جمحمد ة  ااتحهللي
 .بو مُيسس رس هذ ف قبسى  االعتأما ةِّبو ةااتهود  اارتاجن إىل اخلىم ةهللرىهذ من ةممهذ صااهللِّةع 
ااىقىع ةملاذ اافحمد ةاجملتمن من  ةااهللةاه  احملن دةقو  م تىجهوهتذ خمتس رسس  اامو  اجتموع اكن

  .د بفحمدهو مهلل  ططحمهو اجلأ ذص قهلل ال ةهللِّك اافحم األمنوط اا مث  ااأوبق  ىط م ااملىاق  م اا
 واختصاصاتهاجماالتها : ام املطلب اخل

ةاإلطم ص كمو ةمحظ د  ااميب  ااملمىا م ةهللط  ااكحممي ااقحم   م بواشىِّ  األمحم د  ةِّةد ةمحظ
صسس ار رس    ةكن ة، احلحمة ص باوحل ااتملسق  األمىِّ م دصحوب  ةشوةِّ صسس ار رس   ةعسذ كو 

 .تملوىل ار رمهلل من ممزا  ألهنو األحكوا  م ةشوةِّهذةعسذ 
األحكواص كمو كو ىا ةتشوةِّ  م احلحمة ص  م ِّض  ار تملوىل رمهذ فقهلل كو ىا ةتشوةِّة  اااحوب  دمو

 ةرمحم بكحم دىب اخلس فتل رههللي م احلكذ طط  -ةهى من كبوِّ ااتوبملل -مهحما  بن م مى  ةص  حىت
 ةجهلل فن ص ار كتو  م  ظحم اى طا رس   ةِّد إكا رم  ار ِّض  بكحم دبى و ك": قوملًم  رمهموص ار ِّضس

 ةعسذ رس   ار صسس ااميب من كو   ه :  ظحمص ااكتو  م جيهلل ، فن ص ب مهذ ب  قضس ب  ةقض  مو ف  
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 م فمظحم ص ةكذا كذا دتوب: "فقو  ااأسملص فأأ  طحمج ةملسذ ، ةإ ص  و قضس رسمهو فن  عم   ف  
 ار  يب د  تملسمى  فه ص ن ئو كاد م دجهلل فسذص ةعسذ رس   ار صسس ار ِّعى  عم  ةمص ار كتو 
ص "ةكذا بكذا ف   قضسص  ملذ: "فقواىا ااحمه  إا   قوا فحمبوص بقضوً  كاد م قضس ةعسذ رس   ار صسس

 ااذي ر احلمهلل: "كاد رمهلل ةقى  ِّض  ار رم  كو ة  ةعسذص رس   ار صسس ار ِّعى  بقضوً ف أطذ
ة  درو كاد در وه ةإ  ص"ةعسذ رس   ار صسس  ب مو رن حيفظ من ف مو جمل  ص ةرسموًهذ ااأسمل ًِّ

 .ب  قضس األمحم رسس ِّدةهذ اجتمن فنكاص فوعتشوِّهذ
ص ةااأم  ااقحم   م ، جيهلل حكًمو اسمأأا  فن ص كاد رم  ةفمل  ار ِّض  اخلطو  بن رمحم ةكذا كو 

و ف ه قضس قهلل رم  ار ِّض  بكحم دبو ةجهلل فن  قضوً  وف ه رم  ار ِّض  بكحم أليب كو  ه :  ظحم
ة  درو ةإالص ب  قضس بقضوً  قضس األمحم رسس اجتمملىا فنكاص فوعتشوِّهذص ةرسموًهذ ااأسمل ًِّ
 .(1)ب مهذ

 مو ك  م من طس  ااشىِّ  صطوص  م صهللِّ اإلعما صةهكذا كو  نأهنذ ةنأ  من دتس بملهللهذ
 .(2)ااأسملص ا أطذةا بأعهسهودمحم  ةهذ

كوخلمف ص ةقتو  ااحمتهللةنص ةمجن ااقحم  ص ةغزة ااشواص  متىاتحم ص مىاق  ك ري ذا اامهج ةتشههلل  
 اخلمحم ةحهلل ةمرياث ص ةاخلحماجص ةمىقمل  هنوة هللص ةااىبوً ااذي ةقن م دِّض ااشواص ةم ااكما ص ةاجلهلل

 :سشىِّ ص ةه امأتىةو    ثمث أتخسص ممهو ميكن د  اايت ةرهللدهص ةغري كاد من اااىِّ ةااىقوملن 
 .مأومل  فم   متخاا ص ال ة طذ بغري ِّدي ااتخاال بشأهنو -1

 .هذةكبوِّ  ااقىا مأومل  تشحمةمل   روم ص ةة طذ ف هو بحمدي رس   -2

 .(3)مأومل  روم ص كوطت وِّ احلوكذ ةإرم  احلحمة ص ةةحمجن ف هو إىل ِّدي اامو  مج مًلو -3

 :ااتوا   ااملموصحم حأ  ةتام فهو حت  ِّؤة  روم كمو ميكن إدِّاجهو 
 .احلكذ امظوا اعرتات ج   ةضن: دةال
 .ةاحلحم  ااأسذ م األم  ع وع  ِّعذ: ثو  و
 .ِّدة  ةتأهللةهلل احلوكذ ِّقوب  تفمل  : ثوا ًو
 .ةاامىاي  احلىادث دحكوا حب : ِّابمًلو

 

                                                   
 . بتاحمم( 122/ 12)ااأمن ااكرب  اسب هق  : ةمظحم( 1)
 (.112/ 2)صح ح اابخوِّي : ةمظحم( 2)
 .121اجملتمن اإل أوب م ظ  اإلعما اسش خ  مهلل ديب يهحم  ص : ةمظحم( 3)
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 تحديد مجال الشورى لدى الفقهاء
 :ص ةااكما رن هذا إمجوال ف مو ةس جمو  ااشىِّ حتهللةهلل حى  اافقهوً  ةقهلل اطتس 

 م ااما بأ  ااقى  هلذا ةةأتهلل . (1)ااملهللة اقوً ةرمهلل احلحمة  مكوملهلل ممهذ من قاحم  طوقهو م -
 دمحم من جحم  مو إال كاد ةا ا بوتفو ص ااىحس ف    ز  مو خلحمةج امعتغحما ص ا أ  "ألمحما" افظ 

 .دحهلل غزة  م احلحم 
 األمىِّ ك  م دصحوب  ةأتشري صسس ار رس   ةعسذ كو  ااحمعى  د  إىل ةممهذ من كه  -
 .(2)ااملوم 
 قهلل ُطص   رواص" األمحم" أل  ةكاد  صص بشأ   ةحمد ، ف مو تكى  ااشىِّ  د  إىل  طحمة  ةكه  -

 .(3)اابوق  رسس عب   اامهلل  م حج  ف بقس ةح ص ف    ز  بو
ممللص ةهى احلحم    طو  م  اىِّ هى ب  ك رياص كاد فمجو  ااشىِّ  رسس ااحمدي األة  ةض قةمن 

 قس  رن ااحمعى  صسس  اايت ااىقوملن غوا  د  دعو  رسس بمىه قهلل ااحمدي  ذا ااقوملسل ةامل  ةاقوً ااملهللةص
 ااىقىم ةمبغ  ال د   غزةص رسسااة  حم وحلب متملسق  كو   إمنو صحوب دشوةِّ ف هو ةكو  ة ار رس   ةعسذ

 دمىِّ من مهًمو ةدمحما بوِّيا حهللثو بورتبوِّهو إا هو اامظحم ةتملل ةإمنو ةكفسص ححمبو بورتبوِّهو احلحم  رمهلل
 .كٍ  بأتقب  اإلعما ةِّعوات  اخلواهلل  ح   تملسقمن  ااأسملص

 .(4)ةمأتقبسهو األم  بوامأب  نأ   ا  هوا دمحم ك مو ةِّد   رسس ةقو  د  ةتملل فن   احلوا  هذه ةىف 

صسس ار رس    ااميب رههلل م اسشىِّ  د   قهلل ةقمل  ةقوملن -من مو ككحم وه   ًفو  -ةةضوم إىل كاد 
ةاعتشوِّت   ةاألمحماًص ااىال  تمل لةِّد  م ح    احلحم ص متاس  بأمىِّ تكن ، ااحمانهللةن ةعسذ ةطسفومل 

 .اخلوص  األمىِّ ةال خيفس دهنو من اإلفدص حودث  م رس  و ةدعوم  ِّض  ار رمهمو صسس ار رس   ةعسذ

بوألم  ةمو  ةتا  مو تشم  ك  ااشىِّ ص حىت جموال  ِّجحو  قى  من ةتىعن م ةتبل مو عبقة 
حيقق ماسح  ااملبود م ااملوش ةاالِّت وشص حتق ًقو اامح   اإلعما اك  يمو  ةمكو ص ةاعتفود  من 

ةكى  م كاد اصطهللاا من ك  ةج  بواقطمل و  ةاا ىاب  ااقحمِّ ص    الشحمط دبمحمة   ااشحمع ااشحمة ص 
 .ق باوحل اخلسقص ةاألةفق اقوصهلل ااشحمعةهى األِّف

                                                   
 .ص بتاحمم ةتسخ ص242/ 4تفأري ااقحمطيب : ةمظحم( 1)
 (.119: ص) مهلل ةىع  مىعس /  ظوا احلكذ م اإلعماص اسهللكتىِّ: ةمظحم( 2)
 .29/ 2تفأري اافخحم ااحمايي : ةمظحم( 3)
 (.ةمو بملهللهو 321ص )ااهللةا  ةااأ ود ص افتح  ربهلل ااكحممي : ةمظحم( 4)
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 التجارب المعاصرةالشورى في  مجاالت
ص حىت "اا عأو  ااتخاا " ااملم  بمظوا م ااملاحم احلهللة  إىل اابشحمة  اجملتمملو  اهتهلل مث 

بأ طًو إىل  ظوا  مفهىًمو دصبح من مسو  اامظذ ةااهللة  ااقىة ص مو جمل  دمحم ااشىِّ  ةمتق  من كى  
اجملتمنص فملسس مأتى  األفحماد اً رسس مأتى  األفحماد دة عى  قتضوهدمنوط حتقق ااملم  بتتملهللد مملقهللص 

هللرى احلوكذ اايت ة صمن طم  االعتفتوًا  ةاال تخوبو  -اايت ه  تبود  ااحمدي–ف موِّعى  ااشىِّ  
اعتب و  مىاقفهذ ص حىت ةتأىن ا  شوِّك  ف هوبضحمةِّ  اااىاطمل ا ص بافت  ِّمل ًأو اسأسط  ااتمف ذة صإا هو

 . ِّاملهذفحمي ة 

 م عأو رن طحمةق  ااتمظ م   ةااماىص ااملودة  ااقىا ل جموال  كا  ااىق  ةأطذ ااحمدي م مة 
 ااملسذ ةده  ااتخاا  ةااسجو  االعتشوِّة ص ةاهل ئو  األهس   كوجملوااحتقق مبهللد ااشىِّ    رهللةهلل 

متخ  ةُ  ص ةه  ه ئو  تتكى  من رهللد ممللةاامىا  ااشىِّ  ةجمواا ةااقبومل ص ااملشوملحم ةِّؤعوً ةاألر و 
 .درضوؤهو بوالقرتاع ااأحمي دة بواتمل ل

ص من  هللد مل  هلذه اجملواا ةاهل ئو  اطتاوصو  ضِ ةُ ااملم  بل هذه األمنوط ااتملهللد  ةتري  ةاضب  
 اجملتمن فئو  ة    ص ممهو ااحمجى  ةاألههللام ااهللةا ص ص ةفًقو حلوجو وح جمو  رمسهو اامىط   ىضنأهنو ت

 .ف هو ااختسف  ةااتخااو 

ال ختحمج ك ريًا رمو ككحم وه م رموصحم  دمىِّم   ااحمدي ةختتص جمواا ااشىِّ  م ك رٍي من اابمد بنبهللاً
 :واتويلص ةه  كعوبق 

 .ااهللعتىِّ مىاد من دك حم دة مود  بتملهللة  اخلوص  االقرتاحو  -

 دة ااملوم ص ااأسطو  تمظذ دة ااهللعتىِّ  اىص دحهلل صحماح  إا هو حي   اايت ااقىا ل مشحمةرو  -
 .ااملوم  ااىاجبو  دة احلقى   دة احلحمةو  دة اسمجتمن األعوع   ااقىمو  اتمظ ذ تملحمض دة ب مهو ااملمق 

 .ةاالقتاودة  االجتمور   استمم   ااملوم  اخلط  مشحمةع -

 اايت دة ااهللةا  دِّاض  م تملهللة  رس هو ةرتت  اايت ااملوههللا  ةمج ن ةااتحوا  اااسح مملوههللا  -
 .ااأ ود  حبقى  تتملسق

 .احلوكذ وإا ه حي سهو اايت ااقىا ل مشحمةرو  -

 م بأ وعتهو دة اسهللةا  ااملوم  بواأ وع  تتا  مىضىرو  من اجملسا إىل احلوكذ حي س  مو -
 .اخلوِّج   ااشئى 
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 .(1)ا تخو  ِّمل ا اابمد ةرزا  -

 ةةهللطس  االحتمو  إا   ةتطحم  اتشم  مو إمجوال تتأن -قهللميو ةحهللة و –ةطمص  ااقى  فن  ااشىِّ  
 اامو  بل مشرتك هى مو ةك  ااىح ص رم  عك  ةمو ةااتمويعص اخلمم رود  ة ري ةمو اابشحميص االجتهود

 .ةماوحل ةحقى  ةاجبو  من
مملونهذ  م اامو  رسس ا ملكوعوهتو ةحجذ مأأا  ك  دمه   حأ  اسشىِّ  جمو  ف  ك  هذا 

 .ةاِّت ونهذ
 هاأهل: السادساملطلب 

جموال  ااشىِّ  د   ةمبغ  رسس من تقن رسس ااأوبق اخلوص بتحهللةهلل طس  ااةظهحم مو قهللمموه م 
فحم ف هذ صفو  د  تتى  -األم  مملوًنو ةاِّت وًنو اايت تتىق  رس هو ماسح  اكبري روتقهذ هذه ااأ ةا   ا

 .او ةاهللِّ رمهذمن نأهنو حتق ق ااقبى  هلذ ةاالِّت و  
ىاجبو  اايت م اامقوط ااتوا    بل  ااافو  اايت جي  تىفحمهو م ده  ااشىِّ  ةك ف   اطت وِّهذ ةااة 

 .(2)أ ْهِله ا﴾ ِإل ى اْْل م ان اتِ  تُ ؤ دُّوا أ نْ  ي ْأُمرُُكمْ  الل ه   ﴿ِإن  : ص حتق ًقو اقىا  تملوىلةمبغ  د  ةقىمىا  و
 :صفاتهم: أواًل 

 –ال بهلل  اذاص حمدةما حمدرا ك  م ااأسمل ط وِّ من ب دخن هذ ااشىِّ  دصحو ال ند د  
 .ااشحمع ااشحمة حض  رس هو  اايت اا ممل صفو  ف هذ تتىفحم د  -بهللاه 

 ثق  مىضن ةكى  د  ةاسح من صف  اتقحمةحم دعوع  ص تكى  كوف   ةجبو   كاد ةضوم إا هذ صفو 
ةرومتهذص ةه  كمو ككحمهو اإلموا ااوةِّدي مخا  ااأسمل طىاص من دة األمحم ةيل من ةمشوةِّ 
 :طاو 

 .ِّجحو  ااملق  من طى  طرب  (1)

 .ااماح من ااىد  (2)

 .ااشجور  م إبهللاً ااحمدي (3)

 .االعتقوم  رسس األطم  احلم هلل  (4)

 .(3)هى  ةال غحمض ف   ااأتشوِّ األمحم م ا  ةكى  ال د   (5)

                                                   
 .دكتىِّاه قوعذ طوهحمص ِّعوا / ص اسهللكتىِّ(دِّاع  مقوِّ  ) ظوا جمسدا ااشىِّ  م ماحمص تكىةم  ةاطتاوصوت  : ةمظحم( 1)
 .19اتة  : عىِّ  اامأوً( 2)
ةاألحكوا ااأسطو    اسموةِّدي ص  . 223ص 222دد  ااهلل  و ةااهللةن أليب احلأن ااوةِّدي ص : ةمظحم( 3)

 .ص بتاحمم4
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 :أيت قوملمةقهلل خلاهو دبى اافتح ااب
 

 ثااا     تشااا     مااا  خصااا   

 
 

 ب لوثيقااااا  جميعااااا    منهااااا  فخااااا 

 

 عقاااااا      فااااااو  خاااااا ل     داد  

 
 

 ب لحقيقااااااا  بح لااااااا   معرفااااااا 

 

 المعاا    هاا   لاا  حصاا   فماا 

 
 

طريقاااا   الاااا    أياااا  فتاااا ب 
(1)

 

 

بهللِّج  كبري  م األكوبحم ةاألر و  ااذةن كو ىا مي سى  طىاملفهذ رن  ىجهللةهذه ااافو  غواًبو مو كو   ت
 فىكهذ االجتمور  ةمكو تهذ ااكبري  كو  أله  اافق  ةااملسذ ص ةكذا  ف مو ب مهذ طحمةق ااتهللِّج االجتمور 

م جمتمملهذص ةمن مث  فن  اجلهو  ااحممس   ااأ ةا    ذاك كو   حترتا هلذ هذه ااكو   اايت ةضملهذ ف هو 
 .اجملتمندفحماد 

و عكوهنوص ةتملق هلل قو ىهنوص م دةياد رهلل صةاتأمل  ِّقملتهو صغري د  اجملتمملو  عحمةمًلو مو تطىِّ  ظومهو
حمنح املضىة  جمواا ااشىِّ ةمبغ  اايت ضىاب  ااشحمةط ة ضن ااة اعتىج  

ُ
 .تىفحمهو م ااشخص اا

انرتاط د  ةكى  : ةامل  ااأم  اابوِّي  م ااقىا ل ةااسىاملح اامظم  اأأا  ااملضىة  م هذه اجملواا
ة  ااتفو  إىل جمأ  دة دةم ص مو دفحمي قضوةو جمسأهو د املضىة هذا ااملضى من ده  اابسهلل اايت ةرتنح 

 : ةممهو  جهللال ةاعمًلو م مهلل  مشحمةر تهوص  تجد

حقى  ااحمد  ااأ وع  ص ةه  تسد احلقى  اايت ةشرتك األفحماد بقتضوهو م ن ة  احلكذ ةاإلداِّ ص  
اام وب   دة احمملوع  كحق االنرتاك م االعتفتوًا  ةاال تخوبو  ااشملب  ص ةحق اارتنح املضىة  اهل ئو  

 .ااهللةا  ةحق ااتىظ   ةااملم 

 تىيل من ااحمد  ميمن من  فن  "ااملوم  اسىالةو  ااحمد  تىيل" م قض   ااقى  رن متفحمع   ةك  كاد
  بموً رسس د  رس  اامه  رن تىيل ااحمد  ااىالةو  ااملوم  ال ةحم  حق و هلو م هذه احلقى  ااملوم  ااىالةو 

األ ىث  ا ا من مقتضوهو رهللا ااذكوً ةاافطم  دة ححمموهنو من ااملسذ ةااملحمف ص ةإمنو   ألص "األ ىث "ه  
 .ن ً ةِّاً كاد ةهى ااملوطف  ةااملىاِّض ااطب مل   اايت تضمل  من قىاهو ااملمىة  ةتىهن من رزاملمهو

ااقورهلل  تأع ًأو رسس مو قحمِّت  ص ةب ح هلو د   وِّ  مو هى مبو  هلو ااملوم  اىالةو ا تىا هو جُي ز ةمن 
أوةا  بل ااحمج  ةااحمد ص ةد  مو ةِّد من ااتفحمق  ب مهمو م بملض األحكوا ااشحمر   ةُدملحهللُّ ااااملوم  ةه  

                                                   
 . 391اابأيت صابن حبو  دةىا  ديب اافتح ( 1)
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ًً هلذا اابهللدص ال جيىي ااق و  رس ص كمو د  األ ىث  ال تاسح مربًِّا حلحمموهنو من حقىقهو   اعت مو
 .(1)ااأ وع  

إىل مقتض و  األحىا  االجتمور   ااملاحم ااذهو  إىل جىاي كاد اسمحمد ص  ظحمًا  هذا مامل  األةفق ة 
 .كاد ةفق ااقىارهلل ااشحمر   ااحمر  ةاالقتاودة  ةااأ وع   ةااحمدي ااملوا ةمبودح ااملهللاا ص ة 

 م مجستهو ا ا من نأهنو إظهوِّااىضىر  اسمحمنح هلذه اجملواا إ  ااشحمةط  :ةقى د  قومل  اةامل  
ةده  ااملسذ ةاالطتاوصص ح   إهنذ غواًبو ال حيأمى  ححمف  اال تخوبو ص ةال جي هللة   صفى  اخلرباً

 .ال ةهللطسى  م هذه األمىِّ ضًمو بأ فأهذ ةرسمهذ ةكحمامتهذ من مثح  ااهللروة  أل فأهذص ة 
و م اام   ضحمةِّة    ملذ هذا صح ح اكن ال بهلل من األطذ م االرتبوِّ د  ااتخاص ااملم ق ا ا

م هذا ااتخاص إىل دِّاعوت  ةحبىث  مُي ا  حوجزًا ةصوِّفًو ا  رن مملحمف  ااشوك  اا احم  د ااشمليبص كمو 
  اذا فن   ةفىي  و كا اا قوف  ااملوم  ااسذ بملو و  األفحماد اا ىم   دق ق اا ىم   ااذي ةمل شهو ااشوِّع باىِّ  

 .م قضوً حىاملجهذ من مأك  ةمشحم  ةمأكن ةمسبا
 : طريقة اختيارهم: ثانًيا

ديب بكحم ةرمحم )كواش خل   ِّض  ار رمهذص كو  ااميب صسس ار رس   ةعسذ ةأتشري دكوبحم اااحوب  
 كواأملهللةنة ص (2)"طوافتكمو مو مشىِّ  م اجتمملتمو اى: "ص ةمو ة ثحم رم  م كاد قىا (ِّض  ار رمهمو

 .غطفو  األحزا  ةماوحل ةىا كمو حهللث م   (عملهلل بن مملوكص ةعملهلل بن ربود  ِّض  ار رمهمو)

ملهلل إال بذ هنوم يم ، ةُقطن دمحم  ص ةاذا ةااملقهلل  ا دهًم اسحح  ارترب ده  بهللِّ م يمن اخلسفوً ااحمانهللةن ةقهلل
 .ص مث  كو  قحماً ااقحم   ةحفوظ  ةااملواى  ب  بملهلل كاد هذ ده  ااشىِّ ةدطذ ِّدةهذ مشىِّهتذ

 : اختيار أهل الشورى في العصر الحديث
ةمن تملق هلل  ظوا احلكذ م ااملاىِّ احلهللة   ظهحم امو اعتخهللامو  اسشىِّ ص األة  ةتم   م اجملواا 

 .ااذي خيتوِّهو بمفأ  املوة ت  م ن ة  اابمد ةااملبود سحوكذام اهل ئ  االعتشوِّة  ةتم   اام وب  ص ةاا وب 
                                                   

فتى  مجور  كبوِّ ااملسموً بوأليهحم ااشحمة  صودِّ  م ِّمضو  عم  : ةمظحم اتفا   ااذاه  ةتحمج ح األدا ( 1)
ص اإلعما 123 مهلل رحمف  ص/ حقى  ااحمد  م اإلعما اسش خ .ا1212هد ااىافق ةى  ى عم  1391

حوفظ د ىِّ ص / ةالة  ااحمد  م اافق  اإلعمم  اسهللكتىِّ .12-42ص  ةاهوه ااحمد  اسهللكتىِّ  مهلل اابه 
رم  اافوع  ص / مهللط  م اامظحمة  ااملوم  اهللِّاع  اافق  اإلعمم  مقوِّ   بوافق  األجميب اسش خ. 442
فتى  داِّ اإلفتوً اااحمة  ِّقذ  .412ربهلل اجمل هلل ااتىيل ص / ةمبودح احلكذ م اإلعما اسهللكتىِّ .121
 .ا2229 اأم  312

ص قو  اهل  م  م 19224حهللة  ربهلل ااحممحن بن غمذ األنملحميص ِّقذ  ص مندطحمج  اإلموا دمحهلل م ااأمهلل( 2)
ِّةاه دمحهللص ةِّجوا  ثقو  إال د  ابن غمذ ، ةأمن من ااميب صسس ار رس   : " (13411/ جممن اازةاملهلل)

 ".ةعسذ
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ً ةتمل ل رهللد  طحمص ةم ةقهلل جحم  ااملحمم م اطت وِّ ده  اامىع األة  بوال تخو  املهللد من األرضو
ص من محمارو  اخلرب  ةااكفوً  ةتمىةن ااتخااو  اتحق ق مو ةتذ اطت وِّ األرضوً بواتمل ل اامىع اا وب غوابو

 .دكرب اعتفود  محمجى 
اسشىِّ  ةدهسهو ةطحمةق    هللدا  ظومو تضن ، ااتطب ق   ةعىابقهو بماىصهو ااشحمةمل  د  ةة ةهلل كاد

 خيتس  مو رمم ااشىِّ  حتق ق أل   صمح تهو اك  يمو  ةمكو ةهذا من محمة تهو ة  مملحمفتهذص
ةاألِّفق   األقىا ااأب   هى ةاألحىا  ااظحمةم حأ  تمظم  األم  فرتك  ةااكو ص اازمو  بوطتمم

 .بوخلسق
 ااشىِّ  ده  من كو ىا عىاً اطتاوصهذ مىضىع م االطتاوص ده  اسحوكذ مشوةِّ  كمو جيىي

 . (1)غريهذ من دة اامتخبل
 احلاكم ونتيجة الشورى: بعلب السااملط

 فه  د  ااشىِّ  جًز دص   م  ظوا احلكذص ةاج  رسس احلكوا د  ةحمارىهص إىل ا ته مو قهلل كمو إكا
  ال  ةااشىِّ  ف مو دعمهلل إا هذ د ده  بو ا تهس إا   ااملم  رس هذ ااىاج  من

 :ةتأيت اإلجوب  رن هذا ااتأوؤ  م اامقوط ااتوا  
 : ةم  لِ عْ الشورى مُ : أواًل 

م حق  وةاجبً ا ا ااشىِّ  األطذ بو ا ته  إا   إىل  ةثس  من ااملوصحمةن كه  دك حم األقهللمل
إىل مو طف  رس   من األمىِّص اكن ا  د  ةملم  بو الح  ف    و كىع س  ةأتض ً ةةأتمري فهى   حلوكذصا

 .اااسح  دة  ااتق هلل بو  تج  رم  مبوح و  ااشىِّ 
 بوألطذ احلوكذ ةسزا  ص ااشحمةف  ااأم  م ةال ااكحمميص ااقحم   م ةىجهلل ال د   كاد م ةعمهللهذ 

 ةااأما ااام  رس   ِّعىا  ف هو ار دمحم اايت ااكحممي  فوتة   ااشىِّ  ده  ب  ةشري ااذ  بواحمدي
حمِ : ةهس صبواشىِّ   فمن ص(2) فدحتدحىحك  م رحسحس ااّس ِ فحِنكحا رحزحمم ح :  تملوىل قىا  ةملقبهو صةحنحوِةِّمُهذم ِم األحمم

 رزا ااذ  ااحمدي تمف ذ م -ااشىِّ  بملهلل- ميضس صسس ار رس   ةعسذ د  ااحمعى  رسس د  ةتبل اتة  هذه
 .ب  دنري رس   ااذ  كاد ال رس  

 م ةةمظحم اخلممص كاد م ةمظحم ةااأتشري اتِّاًص اطتمم رسس مبم   ااشىِّ : "قو  اإلموا ااقحمطيب
 ص مث"رس   متىكم ةد فذه رس  ص رزا مم  ةشوً مو إىل تملوىل ار دِّنهلله فنكا ةااأم ص ااكتو  إىل قىال دقحم و
 .(3)"قتود  رن هذا ااحمدي  ق 

                                                   
 .22 -23ىِّ ماطفس كمو  ةصف ص ص ااشحمةر   م اامظوا اإلعمم ص اسهللكت: ةمظحم استفا  ( 1)
 .112عىِّ     رمحما  اتة  ( 2)
 .بتاحمم ةأري 212/ 4تفأري ااقحمطيب : ةمظحم( 3)
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 ااحمعى  اعتشوِّ ف هو اايت احلوال  امأتملحمض اإلعما صهللِّ إىل ِّجملمو إكا: د   تقهللا ةةضوم إىل مو
 بحمدي ةأطذ ، ااميب صسس ار رس   ةعسذ د  دهلل فن مو ااحمانهللة ص ةاخلسفوً صسس ار رس   ةعسذ

بكحم ِّض  ار  دبى ف   ةشوِّك  كو  ااذ  بحمدة  دطذ ةإمنو ةصسح احلهللةب  ص بهللِّص دعوِّ  م ااأتشوِّةن
 .رم 

 :ااأتشوِّةن محمتل بحمدي ةأطذ ، بكحم ِّض  ار رم  طس ف  ِّعى  ار دبو ةكذاد دهلل
 رسس ِّض  ار رم  رزم  درسن ح   بوخلمف ص رههلله بهللاة  م كاد ةكو  ااحمتهللةنص م قتو : دحهللمهو

  .قتوهلذ
 .(1)(هد11عم  ) م بمل  دعوم  بن يةهلل ِّض  ار رم  إىل ااشوا: ةاا و   

 : الشورى ملزمة: اثانيً 
 :كه  بملض األقهللمل إىل ةجى  األطذ بو ا ته  إا   ااشىِّ   قو  حج  اإلعما ااغزايل

 اايت اخلاس  ةه  صااشوةِّ  طحمةق رسس ااتجوِّ  دةىل ِّد  ةاعتطمع ااباوملحم كة  خبوطحم االعتضوً "
حمِ  :قو  إك  ب    و ار دمحم  االعتبهللاد فو  األمىِّ تهللبري م األرظذ ااحمكن هى ةهذا.. ةحنحوِةِّمُهذم ِم األحمم

 .(2)"ة ذةِّ مذمىا -ااباوملحم كة  من كو  ةإ  - بواحمدي
 :ص ةميكن االعتهللال  هلذا ااحمدي بوألدا  ااتوا  (3)ااملوصحمةندغس  قهلل ِّجح هذا ااحمدي ة  

حمِ  : ة  اتفأري تملحمضىا ااذةن كما اافأحمةن د  -  اعتخساىا قهلل كو ىا إ  صةحنحوِةِّمُهذم ِم األحمم
 فق  ةعسذاسحمعى  صسس ار رس    مسزم  غري دهنو ةقاهللة  كو ىا فقهلل مسزم ص غري ااشىِّ  د  اتة  من

 .بملهلله من ةاحلكوا  طسفومل نأ  كاد ةا ا تملوىلص ار من ام ةهللً  بورتبوِّه

 ااحمعى  إىل مىج  اخلطو  د  ممحظ  من اتة ص هلذه تفأريه م ااطربي مو قوا   اامظحم هذا ةة ةهلل
 دةمد دمحم من ةحزبد  وبد ف مو اد ةتأهللةهلل و إةوك بت ب تمو رزمد صح فنكا": ص ح   قو ااكحممي

                                                   
 ص192 ظوا احلكذ م اإلعما اسهللكتىِّ  مهلل ةىع  مىعس ص : ةمظحم استفا   م ددا  ااقوملسل  ذا ااحمدي( 1)

ااهللةا  ةااأ ود  افتح  ربهلل ااكحممي  .229-224صربهلل احلم هلل متىىل / مبودح  ظوا احلكذ م اإلعماص اسهللكتىِّ
ااكىة ص بتوِّةخ  -ربهلل ار دبى رز ص مقو  ممشىِّ بجس  اجملتمن/ ااشىِّ  دا االعتبهللاد األعتوك .319-319ص 
 .ا1292دةأمرب عم   39

 .192 -191م عأ  اا قوف  ااملحمب   ص . فضوملح اابوطم   أليب حومهلل ااغزايلص ط: ةمظحم( 2)
ص ةااش خ  مهلل ااغزايل م ( 322اإلعما رق هلل  ةنحمةمل  ص) مىد نستى  م / موا األكرب ااش خاإل: ممهذ( 3)

/ ص ةااش خ49ا ص 1294إبحمة  عم   29بتوِّةخ  9ااملهللد  -مقو  ممشىِّ بجس  اىاً اإلعما( ااحممح  ةااشىِّ )
رهللد ةى  ى عم   .ةاالقتاود ص حب  ممشىِّ م جمس  ااقو ى (ااأسطو  اا مث م اإلعما"ربهلل ااىهو  طمم م 

ص  مهلل دعهلل م 213ص ( احلحمة  ااأ وع   م اإلعما)دمحهلل نىق  اافمجحمي م / ةااهللكتىِّ .421ا ص1231
اص ص 1224داِّ ااملسذ اسممةل عم  . ص  قس  إىل ااملحمب   مماىِّ  مهلل موض ص ط(ممهوج اإلعما م احلكذ)

112. 
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 دة رس د ب  دنوِّةا ةمو دصحوبد  ِّاً كاد ةافق ب ص دمحم وك مو رسس ب  دمحم وك او فومض ةد  وكص
 ةاِّض كادص ك  م ب  ف ق ِّبدص رسس تزاة  دة ةحتوة  ةتهللع دمىِّك من تأيت ف مو ةتىك  صطوافهو
 بقضومل ص ااحماضى  ةهذ ااتىكسلص حي  ار فن  ةمملى تهذص طسق  عوملحم  ِّاً دة  مج مل  م بقضومل 

 .(1)اهد" طواف  دة هى  ممهذ كاد ةافق ف هذص حلكم  ةااأتأسمى 
حمِ  : ة  م فوخلطو  إك   كو  ةإكا رس  ص ةعمم  ار صسىا  اسحمعى  مىج  صةحنحوِةِّمُهذم ِم األحمم
 د  رحسحس ااّس ِ فحِنكحا رحزحمم ح فدحتدحىحك  م  :تملوىل قىا  ةهى صم اتة  اا وب ااشق من اعتخساىا قهلل اافقهوً
 هذا ةرسس بملهللهص من ألحهلل كاد ةا ا إا  ص ةىحس ِّعى  أل   كاد فن  بواشىِّ ص مق هلل غري ااحمعى 

 .(2)رس   احلكوا من غريهذ ةال طسفوًهص ق و  ةاح فم
 :ااملزاص فقو  رن ار ِّعى  عئ : قو  رسس ِّض  ار رم ص رن محمدةة  ابن كمو ة ةهلله مو دطحمج 

 .(3)"اتبورهذ مث ااحمدي ده  مشوةِّ "
 ااأتشوِّةن دك حم رس   ةتفق ااذي بواحمدي األطذ د  صسس ار رس   ةعسذ ةف هلل ااحمعى  فجىا  ةرس  

 .(4)درسذ تملوىل ةار اتة  ص غ  م ممطى هذا د  امو ةاج ص ةهى مو ةتبودِّ دمحم
د  ااأتشههلل  و م األدا  اايت اعتشههلل  و دصحو  ااحمدي األة  جيهلل ااىقوملن  ااتأم  مإ   -

  ةتفق،ِّ  بهللِّص وةاقمل  دع  فف  ممهو يد ااشىِّ ص ة، خيحمج رمهو ااأتشري ماحلوكذ ااتزا بمت ج  
 صسس ار دنوِّةا بو ِّد  ااميب ِّض  ار رم  رسس ِّد ص اكن األغسب   ةرسس ِّدعهذ دبى بكحم ااأتشوِّة 

 .فأطذ ب  صةعسذرس   
، ميض ألمحمه حىت  ِّض  ار رم  تهلل  رسس د  دبو بكحم (5)فن  تفوص   ااىاقمل  دمو ةاقمل  ححمة  ااحمد 

ص ةكذاد فمل  م بمل  ظهحم هلذ صىا  ِّدة  اجتمملىا رس  ص فأمضوه دبى بكحم بملهلل كادفسمو هذص جحوج
 ار صسس ار ِّعى  رههلل من كو  قهلل د   رسمتذ قهلل إ كذ: "ص ح   ةحمةي ابن رأوكحم د   قو  هلذااشوا
 دنحما ةقهلل صكتو  ب  رس كذ ز دةم ة، عم  ف    ب كذ من ميض ، ف مو ااشىِّ  م إا كذ ةعسذ رس  

 مو ب هلله  فأ  ةااذي صضما  رسس جيمملكذ ان ار فن  صب  فوملتمحمةا كاد دِّنهلل فو ظحمةا رس كذ ةعأنري
 صةعسذ رس   ار صسس ار ِّعى  ةأطذه كو  رقوال ممو ممن من جهود من  فأ  م دفض  دمحم من دِّ 

                                                   
 .121/ 2داِّ هجحم . تفأري ااطربيص ط( 1)
 .322-312ااهللةا  ةااأ ود  افتح  ربهلل ااكحممي ص : ةمظحم( 2)
 .112/ 2تفأري ابن ك ري  . 322/ 2ااهللِّ اام ىِّ اسأ ىط  : ةمظحم( 3)
 .212/ 9داِّ اافكحم . ااتفأري احلهللة ص اهللِّةي   مهلل رز ص ط: ةمظحم( 4)
 .2/ 2ص ةطبقو  ابن عملهلل 412-2/411عري  ابن هشوا : ةمظحم( 5)
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 .(1) اهد "ِّدةهذ من دفض  د   ةِّدةا بكحم ديب احمدي ااأسمى  فو قود
ةةأتفود من فمل  ديب بكحم ِّض  ار رم  د  ااشىِّ  تأتسزا اامقوش ةااتمأد بواحمدي ةااهللفوع رم  

 !ااهللا   ضحبقى  مو ، ةت
 اإلميو  دروملذ من تشحمةن ااشىِّ ص ح   ارتربهو د  ااىجى  ةأتفود من مقوصهلل اإلعما م -
ابُوا ِلر بِِّهْم ﴿: تملوىل قىا  م ةاإل فو  ااام  ةبل ب مهو فأى  اسمأسملص م ز  ةصف  و ال ِذين  اْست ج 

ن  ُهْم و ِمم ا ر ز قْ ن اُهْم يُنِفُقون ة  و أ ْمُرُهْم ُشور ى ب  ي ْ  دمحم" جمحمد ا أ ةمن كاد فه   ص (2)﴾و أ ق اُموا الص ال 
 نكًم  كو   ةإال  وص ااتزاا دة  اامفى  تط    ااقسى  دة تأا   هومم ةقاهلل ص"اطت وِّيمأتح  

 .(3)مضمى  دي من فوِّغو
ًً  بوتبوع إىل د  احلوكذ مستزا (4)كه  بملض ااملوصحمةن: ثالثًا  اهللة  ةكن ، مو  ت ج  ااشىِّ  ابتهللا

 .كاد طمم رسس حيمس  مقمن عب 
 د  ةُظهحم ااحمانهللةن اخلسفوً ةعري  ةااأما ااام  رس   ااحمعى  عري  إىل د   بواحمجىع ةاعتمهلل إىل

 ةتبن ، اايت اامودِّ  احلوال  م ةد   روم ص باف   و ةااتزمىا اتبملىهوص ااأسمى  هلذ قهللمهو اايت ااشىِّ 
 رسس حل رزا ار رم بكحم ِّض   فأبى تربِّ كادص اايت األعبو  اهللةهذ كو  ااشىِّ  هذه اخلسفوً ف هو
 .نحمر   حج  إىل كاد م اعتمهلل ااشىِّ  ده  ِّد  طمم رسس ااحمتهللةن قتو 

 ااأأا  تحمك فقهلل ةستزاص ال مىتة  ااأسمل يبحمد اخلس ف  ةستزا مىت ةبل ،: د   ااحمدي هذا رسس طذ ةة
 مىت -هىاه ةةفق- بمفأ  هللدسحوكذ ا حا األمحم تحمكص مو ةرتت  رس    هللدا ضوبطوً  هلو ةضن د  دة 

  كمو  محظ دص  ةستزا ، نوً ةإ  ااتزاص نوً إ  ا  مرتةك ةرهللم  االاتزاا فكأ  ةستزا  ال ةمىت ةستزاص
 .(5)ااحمدي األة  ااذي جيمل  ااشىِّ  مملسم  إىل ة د  يااحمد هذا

ددات ص ص اقى  هى األِّجح ةاألةفق إا   ااشىِّ  ةبملهلل هذا ااملحمض من   إىل د  ازةا األطذ بو ا ته 
مو دام  ااشحمةط متحقق  م  ةمموعبت  حلوج  ااملاحمص ةمىافقت  اقوصهلل ااشحمةمل  ااغحماً من تشحمةن ااشىِّ 

ااشىِّ  مكو تهذ  دزا ص ةأله حيى  بل احلوكذ ةبل االعتبهللادص ةجيمل  اسحمدي مكو   ةمم ده  ااشىِّ   إك
  . ةممزاتهذص ةةملاذ من اتِّاً اافحمدة  ااحمهس  اايت قهلل تهللمحم األم

                                                   
 .13/ 2البن رأوكحم توِّةخ دمشق : ةمظحم( 1)
 .39عىِّ  ااشىِّ ص اتة  ( 2)
 .324-322ااهللةا  ةااأ ود ص افتح  ربهلل ااكحممي ص : ةمظحم( 3)
 .ا1292اهل ئ  اااحمة  ااملوم  اسكتو  عم  . ص ط(192اخلمف   ص)ااهللكتىِّ ااأمهىِّي م ( 4)
 312 -319ااهللةا  ةااأ ود ص افتح  ربهلل ااكحممي ص : ةمظحم( 5)
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 الدميقراطية: املبحث الثاني
 :تمهيد

 مفكحمة ةهى ااملىن ااهللاليل ااذي اصطسح رس   ص(ااشمل  عسط  دة حكذ ااشمل )تملين  ااهللميقحماط  
 ةااهللةا  ةااشمل  األم  مفهىا تطىِّ من مملموهو ااهللاليل تطىِّ مث األةِّب  ص اامهض  بىاكري م ااغحم 

ةارتربت  من دِّكو  هىة  ااهللةا ص  متبوةم  هلذا اااطسحص ت ج  تبين د ظم  حكذ ةااأ ود ص  ةااأسط 
 .ةدقحمت  إمو م اعذ ااهللةا  دة ضمن مىاد دعتىِّهو

ةمن مث  صوِّ اسهللميقحماط   تملوِّة  ك ري  حبأ  ارتبوِّا  متملهللد ص مو ةهممو ممهو مو تملم   هذه ااكسم  
 .من ااموح   ااأ وع  

 هامفهوم: املطلب األول
م ةتملىن  ص(Demoskratia) ألة ا: تكى  من نقلةتاألص ص  إغحمةق  ااهللميقحماط    كسم 

 .ااشمل : ااملحمب  
 من مجور ص ةهى ااقب س  من دةعن ةهى اامو ص من ااملظ ذ احل : ااسغ  ااملحمب   ةطسق رسس ةااشمل  م

 ﴿و ج ع ْلن اُكمْ  :تملوىل  اى قةاجلمن نملى ص ةمم   ةاحهللاص اأو و ةتتكسذ ةاحهلل اجتمور  امظوا ختضن اامو 

لِت  ع ار ُفوا﴾ و ق  ب اِئل   ُشُعوبًا
(1)

. 
  ملىن حكذ دة عسط  بملىن ااتحكذ مف :(Demoskratia) ااهللميقحماط  من  دمو ااشق اا وب

 .ماري ااغري: تملىن ص ةدح و و اااري ااشخا
األمحمةك  ص ةهى مو ررب  ب  ااحممل ا ص دة عسط  ااشمل حكذ ااشمل : ةكى  مملموهو ةبضذ ااملم ل

ص ةهى ااتملحمة  األك حم ن ىًرو"حكذ ااشمل  بواشمل  ةاسشمل : "دهنو( امكىان)ااأوبق 
(2)

. 
ااسغو  األةِّب     مو هى رس   مهلو دقحم  إىل دصسهو اا ى وب اامطق ااملحميب ةةمحظ د  ااكسم  م

فو فكحمةو رم قو حى  خيفس ةِّاًه طم ياألمحم ا ا  ذه ااأهىا  ااسغىة ص فوالتفو  ااسغى ص ب هلل د  احل  

                                                   
ش ع )ص خمتوِّ اااحو  121/ 3( ش ع  )ص مقوة ا ااسغ  343/ 1(   ش ع)اسغ  مجهحم  ا: ةمظحم( 1)

 .493ص ااملجذ ااىع  ص بو  ااشل ص 121/ 1(  
د ىِّ دمحهلل ِّعم ص ط داِّ اامهض  ااملحمب   / ااهللميقحماط   بل اافكحم اافحمدي ةاافكحم االنرتاك ص اسهللكتىِّ: ةمظحم( 2)

اا عأ  ااملحمب    ااىهو  ااك ويل ةيهري كوم ص طبهلل ااىعىر  ااأ وع  ص امل .33اص ص 1291عم  
 ظذ احلكذ ةاإلداِّ  م ااشحمةمل  اإلعمم   ةااقىا ل ااىضمل  ص املس  مماىِّص  .291/ 1اسهللِّاعو  ةاامشحمص 

 .123ا ص 1221مطبمل  خم محمص عم  . ط
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ااقهللامس   لاا ى و  ااذ  ، خي  حىت رسس( ااشمل )ةدة  هذه االطتمفو  ةتملسق بواشق األة  فهىاص اا
ص ةقهلل ااملوم إىل م  تماحمم إىل ه ئ  ااشمل  بكومسهوص دة كو   دالا  هذه ااكسح    ص من ااغمىض

 .ص دة األغسب   فق ةقاهلل ب  ااك حم  ااك ري 
  بواغحمض ااذ  كو  خمااو ا  بملهلل د  تىعن مفهىا ااهللةا   ةف "ااشمل "ةاذاد ، ةملهلل ماطسح 

 ةملهلل جمتمن ااهللةا  كاك اجملتمن اااغري اارتاب  كذاد ،ص ة (قوِّ  /دةا )ص ةدح و و (دم  /دةا )اتابح 
 .نملب   ةاحهلل حلم  اجتمور و ةاقتاودةو ةع وع و من طم  

هلو  ميقحماط   ال ةتطوبق من ااملىن ااىاقملاسهلل يااملىن ااسغى  اذا دصبح
(1)

تشرتك ف   ك  صىِّهو ح    ص
ااذي ةُدملحهللُّ اال تخو  ة دهنو تأتمهلل إىل اإلِّاد  ااملوم  اسشمل ص هى ةتطب قوهتو مهمو اطتسف  ةتمىر ص ة 

إىل ااهلل  ااذ  ةكى    ااقوملذ ميكن د  ةىص  بأ   دميقحماط  فوامظوا ااأ وع  ستملبري رمهوةع س  ادهذ 
 .فملوا  ف   صو ملى ااقحماِّا  ااأ وع   طوضملل احمقوب  نملب  

 .ةكى  ااوحل ااك حم ص بو  س  ااقِ   ِ بح موِّع  ااأسط  من قِ   ااهللميقحماط   هد   حم   طحمة ةة 
اسحاى  رسس ( ااأ وع  ة ااتكت داحلز  )جممىر  د   ةتحتذ رسس ك  من هذا االهوه ةةمطسق 

مىرو  األطحم  من دج  ااظفحم بأصىا  ااموطبل ااتموفا من غريهو من اجملااتأة هلل د  تهللط  م عجو  
 .من رمىا ااشمل 

 جممىر  تفش  مدة  عتغموً رن االمو ةضمن مملتهللا ص متكوفئ  ة ق ع وعو  ختسهذه ااموفأ  ةامل  
 .دة  فحمص  عوحن  اال تخوب   ماايت قهللمتهو دروةتهو حتق ق ةرىدهو 

 احل  ده "مبهللد  من فورس  باىِّ  ةقرت م د    اااىِّ   ذه ااغحميب ااأ وع  فود  من اافكحمةميكن اإل
 ."األم  رمىا دموا مأئىا  خنب  ةجىد" ةملين ةهى قحمِّه اإلعماص ص ااذي"ةااملقهلل

 تمظ ذ تأع أ جمحمد طحمةق  ع وع   دة "بأهنو  ااهللميقحماط   م بملضهذرحم   ةبموً رسس هذا ااملط و 
مل  ااتموفأ   من دج  اغحمض ااىصى  إىل قحماِّا  ع وع   حيحمي األفحماد رن طحمةقهو عسط  ااتقحمةحم بواىعو

 ."دصىا  ااشمل 
دضح  ااهللميقحماط   جمحمد طحمةق ص دة إجحماً ةتذ من طما  اطت وِّ احلكوا رن طحمةق اتا   بموً رس  ة 

اال تخوب  
(2)

. 

                                                   
اص ص 1222 داِّ ااملسذ اسممةل عم . حأن صمل ص ط. تكىةن ااهللةا ص احمةبى  موكفريص تحممج  د: ةمظحم( 1)

222. 
ديم  ااهللميقحماط   ااملوصحم  دِّاع  حتس س  ص اساهللةق  مهلل ااش بوىنص ااحمكز ااملوا  اهللِّاعو  ةدحبوث : ةمظحم( 2)

 .ةمو بملهللهو  22اص ص 1222ماحمص عم   -ااشحمة  . ااكتو  األطضحمص ا ب وص ط
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تملم ًقو اس ق   رمهذص ااشمل   ِّضو إىل احلكوا حوج : د  ااهللميقحماط   تملين م جىهحمهوةخنسص إىل 
 رسس تقىا عري  ذ ى نمل م ةأريةا د بىجبو  ااملقهلل االجتمور  اايت حتتذ رس هذ  حلكوافوً اة ة  ااتبودا ص

 .ةاالعتملمً ااتأس  من ةتربد ةااأوةا  ااملهلل 

 تهاأهمي: املطلب الثاني
 :بحميهوص داعتخمص دمه   ااهللميقحماط   م  قوطمو عبق ميكن 

 .االعتبهللادة  احلكذ د ظم  اعتبملود -
 . األفحماد بل ااأوةا  حتق ق -
 .اإل أو  حقى  محوة  -
 .ااملوم  ضمو  احلحمةو  -
 .انرتاك ااىاطمل م موِّع  ااأسط  باىِّ  مبونحم  دة غري مبونحم  -
بحماو و  ةحكىمو  ممتخب ص ميكمهو د  تملرب رن احت وجو  حتق ق ااتمم  ص ررب  ا و  متم س  م  -

 .اامو ص ةتأملس اتحق ق هو
 خصائصها: املطلب الثالث

 :بملهللد من اخلاوملصص دمههو   تتم زااهللميقحماط د   دةًضو ة طذ مو عبق
 .ااأوةا  م هذه ااشوِّك من حتق ق مبهللد  ااشوِّك  االجتمور   رسس  طو  ةاعن (1)

 .ااخوافل ةاهتموموهتذتقب  مشورحم  (2)

 .ال ةا  اااحماع بل ااختسفل إىل اعتخهللاا ااملم  دة ااتسىةح ب  (3)

 .حتهللد ةظ ف  ااهللةا  بأهنو طودم  ااوحل اجملتمنص اتحق ق عملود  األفحماد (4)

 .هم  االعتبهللاد ااأ وع  ةإياا  ك  د ىاع االحتكوِّص االقتاودي ةاالجتمور  ةااأ وع  (5)

 ص من طم م اامظوا ااهللميقحماط  الطت وِّ احلكوا ةع س  دص س  ةاالعتفتوًا ُ  اال تخوبو ُ تُدملحهللُّ  (6)
 اامو  دغسب   إقموع رسس قودِّا ةكى  ااذي ااأ وع  اارب ومج ا تقوً من ا طمقو ااشمل ص إىل االحتكوا

قضوةوهذص ةكذاد ااطحمةق م رزهلذ ةإثوِّ  مشوكسهذ حب  كف   بأ  
(1)

.  

                                                   
اجملسهلل اا وب ةااملشحمة ص رهللد ااأسىك ااهللميقحماط ص اسهللكتىِّ ماطفس دمحهلل كحمك ص جمس  رو، اافكحمص : ةمظحم (1)

 .131 -112اص ص 1223ص عم  2
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 والدميقراطية بني الشورى: املبحث الثالث
  ح   ا احمف  كسم  ااشىِّ  م "ااهللميىقحماط  "ص ة"ااشىِّ "الند د  هموك جهلل  ةاعن بل 

ااأ وع   ةاافقه   احلهللة   إىل اامهج اإلعمم  م احلكذص م حل ا احمف  كسم  ااهللميىقحماط    اا افو 
 .األك حمة إىل االعتخهللاا ااغحميب افهىا ااشوِّك  ااأ وع   اسملوم  دة األغسب   ة 

ااملوب ةااضومل اايت دعا هلو اإلعما من طم  ااشىِّ ص   رسس بملضِّغذ انتمو  ااهللميقحماط   ة 
ةددىن امحمح م األم ص ةممح حق ااحمقوب   ألم ص ةا ملهللاا اافحمة  بل احلوكذكتحق ق مبهللد ااأوةا  بل دفحماد ا

م ن اابهللدةن تقتض  تفا م  ملوجل  ااملمق  بل هذة دهلل د فن مو - رسس دداً احلوكذ ة ىاب  األم 
 :ااطوا  ااتوا  

 أوجه االختالف بينهما: املطلب األول
 ممهموص ك  رس هو تقىا اامظحمة  اايت اابودح هى جموهلو ةااهللميقحماط   ااشىِّ  بل ال ند د  ااىاي  

 :دمههوص  هموتكس ةمن مث  فهموك فحمة  جىهحمة  ةنكس   بل
 دموثوبت ص  نحمر   مىضىر   ةضىاب  ص مو جيملسهو كا  قىارهللح   اااهللِّ ِّبو    من ااشىِّ : أوال

 .ص اذا فه  متطىِّ  ةخمتسف اابشحم ةضن من فه  ااهللميقحماط  
عسط  األم  م ااهللميقحماط   ااغحمب   مطسق ص دة  ااتفو  إىل خموافتهو األطم  اجملتممل   دة : ثانًيا

 .ن اااوحل اإل أو    ااملوم مم بملض جموالهتو األرحمامص دة دهنو متملوِّض  
ِّ    تغ ري باىِّ  مأتمحم  ةعحمةمل ص م حل ال دهلل م  ملذ ه  مق هلل  بواهللعتىِّص ةاكن ااهللعتى 

ف   ملودا  ااشحمع ااشحمة ص أل  ااضىاب  قحمِّهو عسط  األم  مطسق  هكذاص ةإمنو ه  مق هلل  بد  ااشىِّ  
متميملص ةال ةتاىِّ ق وا ااهللةا  ةبقوؤهو إال بىجىد هذا  تميملص ةةمبغ  د  ةظمن مةمحم بأ مزدةج 
 . ااضوب  ألفملو  ااكسفل (ااشحمةمل  اإلعمم  ) ااقو ى ص ة ألم ا: هذا  األمحما  مهو صااتميا

فواشحمع حوكذ ةاألم  كأم  ممىط  و ااتطب ق هلذا ااشحمع ةفق مقتض و  ااىاقنص ةاالجتهود ف مو ال 
 .و ف   محمارو  اقوصهلل ااشحمع ةماوحل اخلسق م ااهلل  و ةاتطحم  ص ف   تىطئ  اتطب ق  ب

 
 ةااهللِّاة  ةاخلرب  ةاحلكم  ااحمدي دصحو  إال هلو ةقهللا فم :ااملهللد ال ااحمديرسس  مبموهو ااشىِّ : ثالثًا
 اايت األهس   ااشىِّ  أله  كو   إكا إال ةتحقق ال نحمر  مقاىد هلو ةظ ف  فه  ةااملمس  ص ااملسم  
 .ف هو رس هذ ااذي دداً من  ّكمهذ
نحمةط  اامتحخح  ةال ااموط  م تشرتط ال فه  اذاص ااحمديص ال ااملهللدرسس  فمبموهو ااهللميقحماط   دمو

مجمًلو  األك حم بتمل ل ةمن مث  تقض  اجملحمد ص ااملهللدة  األغسب   بتىفحم  كتفت ح  هوص بقتدهس   كأو
 .دة دهس   كفوً  ااتفو  إىل دة  األصىا 
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 .ممهج ااشىِّ  دد  ةدصسح األم   إك األمحم ف   ممىط بأه  االطتاوصةمن همو كأ  
ق ذ ااشىِّ  األطمق   ثوبت ص امبىرهو من ااهللةنص اذا فه  غري طوضمل  اتقسبو  اا ى  : رابعا

 .ةااحمغبو ص ةمن مث  فه  ضوبط  ةحوكم  اتاحمفو  األم  ةِّغبوهتو
ِّغبو  ةم ى  األك حمة ص اذا كو  تأس  دم  رسس  م حل د  ااهللميقحماط   تأتمهلل إىل ق ذ  أب   تقحمِّهو

م ظ  األ ظم  ااهللميقحماط  ص م حل د  ق ذ ااشىِّ  ةمبودملهو تأىب كادص فه  تغس   ةًروحم دطحم  مش
 .اامظحم  اإل أو    ااشومس 

ةهمو جي  د   قحمِّ د  اإلعما ضهلل ااقىم و  ااتأسط  األ و    فق ص ح    حماه رسس مهلل  توِّخي  
ذ من اجلىا   اإلجيوب   اام ز  اك  قىم   رن األطحم  ةاايت تت ح إضوف  مسمح متم ز إىل ااتس هلل ةملظ

 .احلضوِّ  اإل أو   
 أوجه االتفاق بينهما: املطلب الثاني

فن    -بملضهو   ًفو تقهللاةاايت  – ااشىِّ  ةااهللميقحماط   حمغذ من ةجىد فحمة  جىهحمة  ةنكس   بلاارسس 
رهلل ص ميكن تسخ اهو ف مو  ارتبوِّا  إىل تحمجن ااشرتك  ااملموصحم د  دهلل ااتطب ق محمحس  إىل  ا  رمهللمو

 :ةس 
 سجمور ااقومل  بأ  ا األعوع  اابهللد ةدمههو ممهموص كم تطبق اايت اامظذ م مشرتك  قىارهلل ةجىد -1

 .دة  ةع   ااارية  ااقحماِّا  ةاختوك ماريهو تقحمةحم محق دص   
 تطبق اايت اامظذ م استمىع اابو  ةفتح مو صااتفا س   ااقىارهلل م امجتهود ممل م  مأوح  ةجىد -2

 .ممهمو كم
 بأب  تطب قهو م االحنحمام دة وصمدحكومه بملض تملط    ت ج  ممهمو كم هتهللد خموطحم ةجىد -3
 .سمجتمنا ااملس و بوااوحل هتتذ ال اايت ةااملاب و  زةا دةاام األهىاً ع طحم  دة اجملتمن فأود
 صثوبًتو ةمملسىًمو عسًفو عقفو تكى  اايت ااملس و اابودح من مظس  إىل كسهو ااأ وع   اامظذ حوج  -4
 .كسهو اابشحمة  ااأسطو  رمهلله تق 

 ود  ب  اإلعما من قب  ةدازا  ةةضوم إىل مو عبق د  مو ةههللم مبهللد ااهللميقحماط   إىل تأع أ ص قهلل
 ةحق ححمة  ةااملم ص احل و  ةحق االجتمور  ص ااملهللاا  ةحتق ق ةااملق هلل ص اافكحم ةححمة  كواأوةا ص دتبور  ب ص

 ةحاو   ااملضى رمو ةاامقوبو ص اجلممل و  ةتكىةن ةاامشحم ةااطبور  ةاااحوف  ااملسم  ةاابح  ااحمدي
 دة األم  بىحهلل  دة ااملق هلل  بأعا مأو  ف   رم  ااملرب ااحمدي كو  إكا إال دفكوِّص دة  ِّاً من ةدبهللة 

 األاف  ِّةاب  ص ةتىث قكو  نخص ألي اخلوص  احل و  م قذم ف   دة اسحوكذ  ااىاج  بوالحرتاا
 رسس ااق ود  ةااحمديص ةاّطمع اخلري  دصحو  من االعتفود  من األم  ةقودهتوص ة كل األم  بل ةااتمحذ

 .اهللة  ةااضمل  ااقى  مىاطن ةمملحمف  ة موا ص ااشمل  مطومح
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 ااملهللاا  هذا ااهللةن ةحم ى إىل حتق قص كاد أل  ااشحمع ااشحمة  مصب مكفىا  حقى  كسهوة  
 .بن أو  ت  مملونو ةمملوًدا تس ق ح و  ةدكحما دمسس اإل أو  فحمبو ةى  صىِّهوص دكم  م ااطسق 

 

 همانبي أوجه التأثري املتبادل: املطلب الثالث
 : تمهيد

 فه ص ةمن مث   تىضن م  ظوا ثوب  ال ةتغريص ح   ،محم  هو  ظوا ظوم ااشىِّ عبق د  قهللممو د  
ص بو ال خيحمج رن ااهللاملحم  ةضوع ااأوملهلل  م ك  راحمألاموع  من ظحمةم ك  جمتمنص طبقو دةت مبهللد

 دهنو تكمن م ااهللميقحماط   م ز طوص  د   ةاذاد فه  كا  رمق  تأثرية  إجيوب   بواهللميقحماط  ص صااشحمر  
 حلموة  ااضمو و  دفض  تملترب ةةعومل ص ص   إىلاالعتبهللاد ة  ااظسذ من ااطىة  كفوحهو طم  اهتهلل 

 اايت ةاامىاقصص ااآطذ بملض من خت ُ  ، اكن اجلو   ااأسيب م ااهللميقحماط   دهنوة  تأس صاا من ااشملى 
 .بشحمي رم  ممهو خيسى ةكود ال

 :االستفادة من آليات الديمقراطية: أوال
ااهللميقحماط   ةااشىِّ ص ح   إ    قوً بلتااةأتفود مو ككحم وه م ااطوا  ااأوبق  د  هموك  قوط 

ضمو   من ااضمو و   هللُّ ملح ممهمو ةدُ  ص فضم رن د  كًم هوم صمن قحماِّ إنحماك األم  ةههللفو  إىل  كس همو
 .ااهم  م دي  ظوا ع وع  اسح سىا  دة  اعتبهللاد ةظسذ ااأسط 

 أتف هللة د  ميمن مو هموك فس ا ةااهللميقحماط  ص ااشىِّ  بل ةااتكوم  اتجو اا مكو   ةبذاد تتحقق إ
 .ص ةمن هذه اتا و ةدههللافهو بو ال ةتملوِّض من ااقحمِّا  ااشحمر   ااحمر   ااهللميقحماط   ا و   منااأسمى  

 : ص ةف   مأومل االنتخاب (1)

 : الوالية للنفس طلب: أوال
 ااحمملوع  ص اال تخوبو  م ااملس و ااأسط  ةطس  احلز  كو  فن  :تفا     ةطس  ااىالة  اسمفا ف  

 هلوص كف  ةاحهلل نخص إال ةىجهلل ال كو  فن  كفوة ص فحمض ةهى صِّملوع  ااهللةا  طس  حبكذ ةحمتب  فهذا
 رمهلل ااكفوةو  فحمةض كأوملحم ااقبى  رسس ةجيرب ةب ملت ص قبىا  األم  رسس ةةج  طسبهوص رس   ةج  فقهلل

 .ااتملل
 فن  دحهللهذص اطت وِّ األم  رسس ةةج  طسبهوص ممهذ ةاحهلل اك  جوي مجور ص هلو ةاسح كو  ةإ  

 مم ص  و دةىل هى من ةتقهلل ا د  ده  هى ان ةةكحمه ااكفوةو ص فحمةض عوملحم م كمو دمثىا مم  مج مًلو امتمملىا
 .(1)هلو صوحل غري كو  إ  طسبهو رس   ةحيحما

                                                   
ص 129/ 4داِّ ااكتو  اإلعمم  . دعىن ااطوا  نحم  ِّةض ااطوا ص اإلموا يكحمةو األ اوِّي ط: ةمظحم( 1)

 .داِّ ااكت  ااملسم  . ط( 9ص )ص األحكوا ااأسطو    اسموةِّدي 299/ 4
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ةمن  وح    .محمنح  ع قهللاا حز  ك  أل  األفض   ةجىد من اافضى  اطت وِّ مأأا  همو ةتأيت
 ك  كو  إكا فأمو :تفا     ف   دةًضو ةهذا اسمحمنحلص األصىا  ةإدالً بوال تخو  اامو  ةقىا دطحم 
 احل  ده  من االطت وِّ دمو اهللة ص من دفض  ةقهللاا د  رس   ةج  فقهلل اسحمملوع ص محمنح  ع قهللاا حز 

 ةاتثوِّص األحودة  من كاد م ةِّد او رم   ااملهللة  ةرهللا األفض  اطت وِّ رس هذ ةج  فقهلل ةااملقهللص
تدحملممح ح  محنِ »: -ةعسذ رس   ار صسس- ار ِّعى  قو : قو  -رمهمو ار ِّض - ربو  ابن فملن  ِّحُجًم  اعم
 .(1)«اا مِمِملح  ةحطحو ح  ِّحُعىاح ُ  ةحطحو ح  ارح  طحو ح  فدحقحهللم  ِمممُ ص ر دحِّمضحس ُهىح  محنم  ااممِلاحوبح ِ  تِسمدح  ةحِم  ِراحوبحٍ ص ِمنم 

 ةو: ااشوا إىل بمل ين حل -رم  ار ِّض - اااهللةق بكحم دبى يل قو : قو  عف و  ديب بن ةزةهلل ةرن
 صسس- ار ِّعى  قو  فقهلل رس دص دطوم مو دك حم كاد بوإلموِّ  ت ثحمهذ د  رأ   قحماب ً  اد إ  ةزةهلل
حمِ  ِمنم  ةحيلح  محنم »: -ةعسذ رس   ار ِسِملح  دحمم بح ُ  الح  ارص احملممح ُ  فدحملحسح م ِ  ُ حوبحو ً  دحححهلًلا رحسح مِهذم  فحأحم حمح  نح مًئو ااأم  ارُ  ةدحقم
اًل  ةحالح  صححممفًو ِممم ُ  ِطسح ُ  ححىت   رحهللم م ذح  ةهللم  .(2)«جحهح

 اااهللةق بقىا  هلذ ةةأتهلل  ا ملقودهو  رسس اجلمهىِّ ااب مل   تمملقهلل فه  اافضى ص اطت وِّ ا إ  اكن
 .(3)عت  م ااشىِّ  رمحم جمل  ةكذاد". ااحمجسل دحهلل اكذ ِّض   قهلل: "ااأق ف  ةىا

 : االنتخاب طريقة: ثانيا
 اخلسفوً عري  ةم اامبىة  ااأري  مةه  ا أ  من مبتهللرو  ااهللميقحماط  ص ح   تىجهلل ةقوملن ك ري  هلو 

 ةةقهللمى ةحمنحى   ااذةن هذ ةااأتشوِّة  ةااىجهوً اازرموً كو  ااممىكج   احلقب  هذه فف ص ااحمانهللةن
 ةاالطت وِّي ااتسقومل  بواتقهللةحم ألهنذ حيظى   طىر  مل طب بشك  ةقحماهذ ةمهللهنذ ةرشوملحمهذ دقىامهذ م

 ةعسذ رس   ار صسس ااميب كو  فقهلل   ذ ةِّض  ا تخبهذ ااذي هى اامو  مجهىِّ ف كى ص اامو  املمىا
ا ةدُ   ةتقهللميهذ  ذ بحمضوهذ تسد مكو تهذ ةتبىؤةا دقىامهذ اطتوِّهذ ااذةن ةاامقبوً ةااىجهوً اازرموًقحهللا

  ق بو رشحم اثين يل طحمجىاد": ةاخلزِّج األة  ةااأما ااام  رس   قو  اا و    ااملقب  ب مل  فف ص إةوهذ
 .(4)األة  من ةثمث  اخلزِّج من تأمل  ممهذ  ق بو رشحم اثين ممهذ فأطحمجىاص قىمهذ رسس ةكى ى  ممكذ

 بوةملىاص ااذةن إىل اطت وِّهذ طحمةق تحمك إمنوص اامقبوً ةملل ، ةعسذ رس   ار صسس ااحمعى  د  ة محظ
 .بأمحمه ةةقىا ةكفس  من اإل أو  خيتوِّ د  ةاألةىل ةكفمًص مأ ةال رس هذ ع كى ى  إك

                                                   
 .9223األحكواص ِّقذ دطحمج  احلوكذ م ااأتهللِّك ةصحح ص كتو  ( 1)
 .9224دطحمج  احلوكذ م ااأتهللِّك ةصحح ص كتو  األحكواص ِّقذ (2)
 .9داِّ ااكت  ااملسم  ص ص . األحكوا ااأسطو    اسموةِّديص ط: ةمظحم( 3)
ص 11929دطحمج  اإلموا دمحهلل م ااأمهللص مأمهلل ااك لص بق   حهللة  كمل  بن مواد ِّض  ار رم ص ِّقذ ( 4)

ِّةاه دمحهللص ةااطرباب بمحىهص ةِّجو  دمحهلل ِّجو  اااح ح غري (: "2991/ ن اازةاملهللجمم)قو  اهل  م  م 
 ".ابن إعحو  ةقهلل صحم  بواأموع
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 ثمث بقهللاِّ ص األة  من ااب مل  حضحمةا ااذةن من دك حم اخلزِّج من ااب مل  حضحمةا ااذةن د  كمو ةظهحم
اخلزِّجص ةهى مو ة ص  نحمًرو  من ةتأمل ص األة  من ثمث  اامقبوً كو  ةاذاد ةزةهللة  ب ص دضملوم

 ."االختيار في النسبي التمثيل"اشحمةر   
 درو عب هذص رس هذ فريدص هىاي  قب س  رسس مين   د  ةااأما ااام  رس   دِّاد ح ممو حمل غزة  ةم

 ال إب»: قو  صسس ار رس   ةعسذ ااأسمى  هلذ دك  األمحمص ةحل رس هذ ةرحمض ممل  ااقوتسل دصحوب 
 فكسمهذ اامو  فحمجن ص «دمحمكذ رحمفوؤكذ إا مو ةحمفن حىت فوِّجملىا ةأك ص ، من ممكذ دك  من ددِّي

 .(1) ةدك ىا ط بىا قهلل اامو  د  فأطربةه ةعسذص رس   ار صسس ار ِّعى  إىل فحمجملىا رحمفوؤهذص
 رن  وتجص تسقومل  اجتمور  ا تخو   ت ج  كو ىا ةااملحمفوً اامقبوً ه الً د  ةةج  ااشوههلل من كاد

 دة إا هذ ةحمعسهذ دحهلل ةكن فسذ  وح   دطحم ص من  ذ اامو  ِّضس ةرن من  وح  ص ةدهس تهذ مكو تهذ
  .ممهذ خيحمجىهنذ ااذةن هذ كو ىا ب ص رس هذ ةفحمضهذ

 ةعهلل االعتهللِّاك عب   ااتمل ل تأيت تكم م اطحمةق  اال تخو  ةاالطت وِّ رسس ةال ند د  طحمةق 
 امعتبهللاد طحمةقو تتحى  د  دة  فوملهللهتو حتقق ةضىاب  حهللةد ةفق  و ااملم  ميكن فن  ص اامقص

 .ةااتحكذ
 طىاص اطت وِّ م كمو م س  طحمةق  احلوال  بملض م تكى  قهلل ااتمل ل طحمةق  ةةضوم إىل كاد د 

 دة ااملأكحمة  دة األمم   ااش ة  م ااتخاا  االعتشوِّة  ااسجو  دة اجملواا بملض ةدرضوًص ااأتشوِّةن
 .كاد حنى دة..  االقتاودة 

 : السلطات بين الفصل بمبدأ اْلخذ (2)

 ااتشحمةمل  ص ااىظ ف  إىل ااهللةا  اىظومل  اا مث  ااتقأ ذ م األةىل تتم   قورهللتلص رسس ةقىا ةهى مبهللد
 . ةااقضومل   ةااتمف ذة ص

 امن ةكاد صةاحهلل  ه ئ  دة فحمد ةهلل م ااأسطو  حاحم رهللا ضحمةِّ  فت كهلل اا و    ااقورهلل  دمو
 .االعتبهللاد

 :مو ةس ةتتسخص م زات  ف 
 .االعتبهللاد ممن ة احلحمة  ص و   -

 .ااقو ى    ااهللةا  حتق ق م ااأومه  -

 .ااهللةا  ةظومل  تقأ ذ فىاملهلل جين -
 :لكمو د  ا  صىِّت

 .ِّملوع   ظوا باهللد فمكى  ااطسقص اافا  -
                                                   

 .9192دطحمج  اابخوِّي م صح ح ص كتو  األحكواص بو  ااملحمفوً اسمو ص ِّقذ ( 1)
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 .بحماو    حكىم  دة  ظوا ظ  م ح مئذ فمكى  ااحم ص اافا  -
 : الفصل المطلق: أوال

 ثمث بل مقأم  فواهللةا  احلكىم ص رن اارباو  اعتقم  ضمو  هى ااطسق اافا  من ةااغحمض
 . ةااتخاص صةاالعتقم  صااأوةا : ه  دمىِّص  ثمث اابهللد ةحيكذ عسطو 
 .تتقومسهو إمنو ة ااهللةا  بأ ود  عسط  دة  تمفحمد ال د  ممهو ااقاهلل فواأوةا ( 1
 ةكى  د  ااأسط  م املضى حيق ال حب   اىظومل اة  اهل ئو  مأتى  رسس ف كى  االعتقم  دمو( 2

 حيق ال كمو احلكىم  من اا ق  عح  اسرباو  حيق ال كذاد ةيةحماص ة اارباو  م  وملبو ةاحهلل    م
 .اارباو  ح  اسحكىم 
 تمجزهو ال اكمهو بىظ فتهو تقىا ممهو فك  ص هللد  ةظ ف   وِّ  ه ئ  ك  د  ف ملين دمو ااتخاص( 3
 .غريهو اطتاوصو  م تهللط  إىل ة ديئم ا  كومس 

 : الفصل المرن: ثانيا
 ال هذا د  إال متم ز ص ةظ ف  ممهو ةاك  ثمثص بل مىير ف    ااهللةا  فأسطو  ااحم ص اافا  دمو

 م   صكسهذ ةدح و و اارباو  من خيتوِّةا د  ميكن فواىيِّاً ااىظومل ص ة اهل ئو  بل ااتملوة  إمكو  ةمف 
 مشوِّةن بتقهللمي كوابودِّ  ااتشحمةمل   ااأسط  موِّع  م ااتمف ذة  ااأسط  تشوِّك د  ميكن كمو بحمةطو  وص

 .احلكىم  من اا ق  عح  بهللةِّه ا  حيق ااذي اارباو  ةح  قىا ل
  بملهلل راحم اامبى  م اإلعما ااأوملهلل  اامظذ د  ااتهللق ق رمهلل امو ةتبل كو   اااىِّ ةاألنكو  فن  و  ة  دة 

 ص"اجملتههللة " ةتىاله كو  ااملههلل كاد م ااأسطو   فواتشحمةن فا  ببهللد - كبري حهلل ىلإ - تأطذ كو  
 تمحاحم منوإة  ااتشحمةنص م اطتاوص -دة  اامظحم إىل اجتهوده حوكذك – اسخس ف  ةكى  د  دة ص

 دمم  ةصى  اجملتمن تمظ ذ م تتم   إداِّة صمهم  ص فه  ةاالداِّ  ااتمف ذ م - دعوع   باف  - ةظ فت 
صسس  اسحمعى  طس ف  اإلموا ف   ةملترب كاد ةك  ةإ توج ص ةمنىه  وعك  عب  ةت أري ةاخلوِّج ص ااهللاطس 

 ااتمف ذ مهوا من ميوِّع  كو  ف مو ب  ةةتأعس دثحمه ةقتف  د   بملىن األحكواص تمف ذ ار رس   ةعسذ م
 اتمف ذ محمتض   ه  إك رمهوص ااىكوا  دة األم  رسس اام وب  مملىن من ةتملوِّض ال مو ةهى ااشحمر  ص األحكوا

 ف   متأع و دةضو -ه  تحمةهلل كمو- ةكى  ااذي ااتمف ذ هذا م رمهو اإلموا فأ وب  رس هوص األحكوا هذه
 .ف   ا  طس ف ة  ااكحممي صسس ار رس   ةعسذص بواحمعى 
 م االجتهود بطحمةق األم  جممىع مهم  ه  إك تشحمةمل  ص مهّم  حبو  ا أ  اإلموم  مهم  فن  ةمم 

 من كمجتههلل هى إمنو ااشأ  هذا م ةاإلموا ةاعتمبوطوص ق وعو ااملق  بوعتملمو  دة ةااأم ص اسكتو  اافهذ
 صاألّم  اتفو  رس   ةحا  ااىح   اىص رس   دا  مو أ حب احلهللةد ةق ذ األّم  من ةكىاحهلل اجملتههللةنص



 

29 

 

 .(1)األصى  هذه من ةاالعتمبوط بواق و  ااملقى  رس   دا  ةمو
(2)فحماداأل عوملحم نأ  نأهنذ ةااىال  اخلس ف  هلو خيضن مأتقس  عسط  كو  فقهلل ااقضوً دمو 

. 
 : الدولة مركزية

 ح   دبو  ااهللةا  دة ال محمكزةتهوص ص ةه  محمكزة "اافا  بل ااأسط "تأيت مأأا  دطحم  م مبهللد همو 
ظوهحم  ص ةهى رم ااهللةا  م اإلداِّة  ااش ة  اتمظ ذ ااختسف  ةااىعومل  األعوا   من االعتفود  اإلعما

  ظوا احلكذ م اإلعما ببهللد دطذِ  جىايُ  ااشحمر   األدا  اعتقاوً من ةظهحم ح   ةمأتقحم ررب ااملاىِّ 
 حو  ةقتض   ِامو ةحفدمًقو اذادص ااموعب  اإلداِّة  ااىعومل  من ةاالعتفود  اإلداِّة ص ااممحمكزة  دة ااحمكزة 

ِّض  ار رمهذ  ااحمانهللةن صسس ار رس   ةعسذ ةطسفومل  ااحمعى  رههلل م األقوا ذ ةال ُ  كو  ح   ااهللةا  
 ااش ة  من كاد غري إىل.. ةتىيةملهو ةاازكو  ةاجلزة  اخلحماج مجن م ةاعمل  إداِّة  بامح و  ةفى ضى 
 .بوخلس ف  ةاحلكذ ااأسط  موِّع  م ةاِّتبوطهذ تبمل تهذ من اسىالة ص ااهللاطس   اإلداِّة 

  ظوا حنى ااشحمر   األحكوا ةتمف ذ اإلداِّة ص ااهللةا  ن ة  اتمظ ذ ممل  م  إداِّة  دعوا   دطذ د  كمو
 ااأ وع   ح   تمظ مهو دة ااهللةا  بشك  ةتملس قُ  رم  ال ار ِّض  اخلطو  بن رمحم عم   ااذي ااهللةاةةن

 ةاايت كاهتوص ااشحمر   األحكوا ه  ةا أ  ااشحمر ص احلكذ  و ةمفذُ  ةةعومل  دعوا   ه  إمنو اإلداِّ  إ 
 .ةااأم  بواكتو  اا وبت  ااشحمر   األدا  رسس ب وهنو ةقتاحم

 : السلطة تداول مبدأ (3)

 نأ   كادص م صحمةح بش ً ةأ  ، ااشحمع د  ةحم  األة  ااملاحم م ااأسط   ق  طحمةق  م إ  ااموظحم
 صسس ااميب رههلل م ااأسط   ق  تغري م كاد ةةظهحم استغ ريص  تمس  ه  اايت ااقضوةو م كشأ   كاد م
 قوا ةاذا بملهللهص من اخلس ف  رسس ةمص ، ةعسذ رس   ار صسس فواميب ااحمانهللةن  ةاخلسفوً ةعسذ رس   ار

ِّض   اخلطو  بن رمحم بتمل ل بكحم دبى قوا مث رم ص ار ِّض  بكحم دبو ااأسمى  ةاطتوِّ ااأق ف ص م اامزاع
 . ةاحهلل ممهذ ةمتخ  عت  بتمل ل رمحم قوا مث بملهللهص من طس ف ار رم  
 رن ختحمج ال جهللةهلل  بهللامل  إظهوِّ جيىي ةد   اطت وِّ احلوكذص طحمةق  م األمحم عمل  رسس ةهلل  ةهذا

 هموك ا ا د   تُدبدحلا  ةاا وا  ةاا وب األة  اخلس ف  تمل ل فطحمةق  األمحمص هذا م ااشحمر   األحكوا جىهحم
                                                   

ر ص دعا فق  ااأ وع  ااشحمر   رمهلل ده  ااأم  ةاجلموص 192 -199: مقوال  األنملحميص ص: ةمظحم( (1
ااشرتك اإل أوب : اافق  اإلعمم "ص حت  رمىا  "تطىِّ ااملسىا اافقه  "اسبوح ص حب  مقهللا امهللة  

 .ا2214إبحمة   2-2/ هد1431مجود  اتطحم   9 -1: ص اامملقهلل  م اافرت "ةاااوحل
حويا / ص اسهللكتىِّاامظحمة  اإلعمم   م ااهللةا  من ااقوِّ   بمظحمة  ااهللةا  م اافق  ااهللعتىِّي احلهللة : ةمظحم( 2)

ص ااأسطو  اا مث م ااهللعوتري ااملحمب   م اافكحم 432داِّ اامهض  ااملحمب  ص ص . ربهلل ااتملو  ااامل هلليص ط
 .داِّ اافكحم ااملحميب. عس مو   مهلل ااطموةيص ط/ ااأ وع  اإلعمم ص دِّاع  مقوِّ  ص اسهللكتىِّ
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 .ةدحتدحملحهلل ةه ة، حهللةث ص ا مو رسس اافقه    ِّاًهذ بدحمحىا ةاافقهوً ااشحمعص ِقبح ِ  من كاد م مملل  ظوا
 : التعددية السياسية (4)

ااتفحمد ةرهللا ااك حم : ااسغ  م ةااتملهللد 
(1)

 رن ااغوا  م اامب ق  ااأ وع   اتِّاً ك حم   و ص ةااقاىد
 حى  متقوِّب   ِّاً هلذ اامو  من جممىر  من ةتكى  حز  ص ةك "ااأ وع   األحزا "د ب ةأمس مو طحمةق
 رن حىت دة ااىياِّي دة اام ويب ااتم    طحمةق رن اتِّاًص هذه ةطبق د  حز  ك  ةحيوة  روم ص قضوةو
 .عب م كاد إىل اعتطورىا إ  ااهللةا  م عسط  ألرسس ااىصى  طحمةق

 ةااتاىِّا  ةااحمؤ  كا  اإلِّادا مو ةمجذ رن تكىةن األحزا  ااأ وع    سسةهذا ال ةحكحمُّ ر

﴾مختلفين يزالون وال﴿: تملوىل ار قو  كىبص دمحم ااتملوِّض  ببطم  هذا اابهللد  إك االطتمم
(2)

 ص
 بل اخلمم حهللث ةقهلل االطتممص اامو  فطب مل  طحمفوهوص دةن ةملسذ ال مفحمغ  كحسق  ا أىا ةاامو 

 م هوِّة  من مىعس قا  ةم احلحمثص م حيكمو  إك ةعس مو  داةد قا  م كاد ار ككحم ةقهلل األ ب وًص
 .اسملج  إعحمامل   بين ربود  قا 

 .ةعسذ رس   ار صسس  ب    و دمحم ةال تملوىل ااشىِّ   ار نحمع مو ةاحهلل ِّدي رسس اامو  كو  ةاى
. نحمرو  و ااأمىِّ ااشىِّ  من اليا ةهى جىايهص م ند فم ااشىِّ  جمسا داط  كو  إ  ةاخلمم

 م كمو طس ص غري من تأيت دح و و فكو   دصحوب ص ةشوةِّ -ةعسذ رس   ار صسس- ااميب كو  ةقهلل
 .احلهللةب   صسح م عسم  دا ةقا  بهللِّص غزة  م اامذِّ بن احلبو  قا 
 مملوِّض  م كمو ةعسذص رس   ار صسس ااميب ِّدي رس   او مملوِّض  اكمهو طس  غري من تكى  ةقهلل 
 .ااموفقل ير ذ عسى  بنا ديب بن ار ربهلل رسس ااام  م ةكذا احلهللةب  ص ااسح رم  ار ِّض  رمحم
 دحهللهوص ةعسذ رس   ار صسس ااميب ف ختوِّ ااأسمل من دك حم دة فحمةقل بل متملوِّض  تكى  ةقهلل 
 فحم  حل ااشىِّ  قا  م ةكمو دحهللص ةىا قحمةش اسقوً اخلحمةج قا  م ةكمو بهللِّص دعوِّ  قا  م كمو
 . بهللِّ ةىا ااسقوً قب  قحمةش رري

 قا  م كمو ةعسذص رس   ار صسس ااميب ِّدي خيوا  ااشىِّ  ده  ِّدي اكن   بطس  تكى  ةقهلل
 مقوب  ااهللةم   حم ثس  األحزا  بملض إرطوً م -ربود  بن ةعملهلل مملوك بن عملهلل- اسأملهللةن مشوةِّت 

 .بحمدة همو فأطذ كاد فحمفضو اخلمهلل  ةىا اسمهللةم  حاوِّهذ رن اال احمام
 ِّدي ااأسمل من جلمور  ةكى  د  :ممهو احتموال   فس  ااشىِّ ص جمسا رن طوِّجو كو  إ  ةدمو
 ا ص ماسح  حتق ق إىل ااأسذ ةحِا ح  د  من نحمرو مو ن ال إك جوملز ةهذا هلذص طوملف  ماسح  ب  تتحقق

                                                   
 [.    ة]ااابو  اامري : ةمظحم( 1)
 .119اتة  : عىِّ  هىد (2)
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 من اجلىاي ةملوِّض مو ةأيت قهلل ةإمنو اجلىايص تأكهلل م ند فم فحمدا ال مجور  ختص اااسح  كو   فن 
 .طوِّج

 : السياسية التعددية أدلة
 : كاد فمن ةملضهللهوص مو ةِّد ب  ةمف هوص مو ةأ  ، ااأ وع   ااتملهللدة ة 
 اخلهللِّي عمل هلل ديب فملن ربود   بن عملهلل ةقا  حملص ةىا ااغموملذ رمهلل تقأ ذ األ اوِّ مو فملس ( 1)

 ةقبومل  قحمةش م ااملطوةو تسد من درطس مو -ةعسذ رس   ار صسس- ار ِّعى  درطس او»: قو 
 ف هذ ك حم  حىت د فأهذ م األ اوِّ من احل  هذا ةجهلل ن ً ممهو األ اوِّ م ةكن ة، ااملحم ص

 ربود  بن عملهلل رس   فهللط  قىم ص -ةعسذ رس   ار صسس- ار ِّعى  اق : قوملسهذ قو  حىت ااقوا 
 ااذي ااف ً هذا م صممل  ِامحو د فأهذ م رس د ةحِجهلُلةا قهلل احل  هذا إ  ار ِّعى  ةو: فقو 

 من احل  هذا م ةكن ة، ااملحم ص قبومل  م رظومو رطوةو ةدرط   قىمد م قأم  دصب ص
 ةمو قىم ص من امحمؤ إال د و مو ار ِّعى  ةو: قو  عملهلل  ةو كاد من د   فأةن: قو . ن ً األ اوِّ

: قو . احلظري  تسد م اامو  فجمن عملهلل فخحمج: قو . احلظري  هذه م قىمد يل فومجن: قو  د و 
 قهلل: فقو  عملهلل دتوه اجتمملىا فسمو فدححمحد ُهذص  طحمة  ةجوً فهللطسىاص فرتكهذ ااهوجحمةن من ِّجو  فجوً

«... ةعسذ رس   ار صسس ار ِّعى  فأتوهذ: قو . األ اوِّ من احل  هذا اد اجتمن
 (1)

 . 
 مث صهذا ااحمدي رسس ةعسذ رس   ار صسس ااميب أقحمهذكو  هلذ ِّدي ف األ اوِّ د : ااهللالا  ةةج 
 .ص مب ًمو هلذ حق قت ص فحمجملىا إىل مو كه  إا   صسس ار رس   ةعسذاألمحم دص  م حوةِّهذ

 هلذ فقو  فتشوةِّةاص اجتمملىا رمحم ةالهذ ااذةن ااحمه  د : خمحمم  ِّض  ار رم  بن مو ِّةاه ااأىِّ( 2)
 فجملسىا ص «ممكذ اكذ اطرت  نئتذ إ  ةاكمكذ األمحمص هذا رسس د وفأكذ بواذي اأ »: ااحممحن ربهلل

 من دحهللا دِّ  مو حىت ااحممحنص ربهلل رسس اامو  مو  دمحمهذص ااحممحن ربهلل ةاىا فسمو ااحممحنص ربهلل إىل كاد
 إكا حىت ااس ويلص تسد ةشوةِّة   ااحممحن ربهلل رسس اامو  ةمو  رقب ص ةطأ ةال ااحمه  دةائد ةتبن اامو 

ر مو  فبوةملمو ممهو دصبحمو اايت ااس س  كو  
(2)

. 
 ةطأ ةال ااحمه  دةائد ةتبن اامو  من دحهللا دِّ  مو حىت ااحممحنص ربهلل رسس اامو  فمو  : "فقىا 

 طوملف  ك  فوتبمل  ف هذص اامو  تفحم  مث ااأت ص ه الً م متم س  ااأ وع   ااتملهللدة  رسس دا  " رقب 
 رسذ بملهلل ااتاىة  قحماِّ ةمتج حب   إا هذ االعتموع دة إا  ص ا سهذ رقب  ةط ة  ااأت  من ةاحهللا ممهذ
 .ةِّحِةة  ٍ 

                                                   
/ جممن اازةاملهلل)ص قو  اهل  م  م 11932ديب عمل هلل اخلهللِّيص ِّقذ  رندطحمج  اإلموا دمحهلل م ااأمهللص  (1)

 ".ِّجو  دمحهلل ِّجو  اااح ح غري  مهلل بن إعحو ص ةقهلل صحم  بواأموع(: "12499
 .9229دطحمج  اابخوِّي م صح ح ص كتو  األحكواص بو  ك   ةبوةن اإلموا اامو ص ِّقذ  (2)
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 رسس ةهلل  احلهللةب  ص ةىا ةعسذ رس   ار صسس ااميب من بن اخلطو  ِّض  ار رم  رمحم مىق  (3)
 احلوكذص رسس ااتشغ   رهللا من اكن دة  ص فحمحنم  األمحم ةيل محماجمل  من ااىاضح ص ااأ وع   ااتملهللدة 

 .مقوم  ةةقىا ةشبه  مو دة ااشىِّ ص جمسا طم  من مطسىب  ااأ وع   فواتملهللدة 
 ِّدة  رسس غس  إ  هلذ اإلموا ةاعتجوب  ماسح ص ف   د  ةملتقهلل مو م اإلموا حماجمل ا منىكج ةهذا

ماسح  هلو حيقق مو تشحمةن من ااأتفود  اافئو  بملض تطسب  مو صح 
(1)

. 
اايت ميكن اعتفودهتو من ااهللميقحماط   ةفق ضىاب  ااشحمع ااشحمة   -ةبذاد ةظهحم من اامموكج ااتقهللم  

 .ةإجحمامل   تمظ م   دهنو جمحمد هوِّ  -
ص حيتوج ك ريًا إىل مبهللد ااشىِّ  م اإلعما بو ا  من طاوملص فحمةهلل  "ااهللميقحماط  "م حل د  مبهللد 

 اسهللميقحماط   اابم ىة  فو تا بملض املوجل ة تكف  ح و  عمل هلل  اسمو  م ااملوش ةاالِّت وشص  صةضىاب  محم  
 .ف مو ةس موةا  دص ةهى مو  تاجلىهحمة  ةددةاملهو
 : الشورىاالستفادة المعاصرة من : ثانيا

 ااهللميقحماط  مبهللد  تحمن هللم  -إمجوال–ال ند د  االعتفود  ااملوصحم  من ااشىِّ  ميكن د  تتسخص 
تملسًقو  احلكذص  ظذ م احلهللة   اابودح إىل ةا هللفورهو ااشملى  اعت موًِّا ال بهوِّ  ددةامل  ةمهللاةا  ةتحمق ت 
 .عسط  ااتأس  ةااقهحم من ااتخسص مفوه ذ من مفهىا بأي ممهذ

  وح   من ةفور   وفن ةاقن إىل ةحتىةسهو  وح    من ااشىِّ  مبهللد ةتقهللا اتمظ ذ من دهلل ال طوص  د مو
 ةااملقهللص احل  ده  م ااتم س  ااقهللمي  اابأ ط  و من ةاقن اااىِّ تطب ق ً  ةال ةكتف  بملوجل  ااشىِّ  دطحم  

 .االطت وِّ كمو هى نوملن م كتوبو  ك ريةن ده  دة
 :ص دمههوبملض ااضىاب  احلوكم ةميكن تحمن هلل ااهللميقحماط   من طم  

 مملحمةفل ةكى ىا د  جي  األم  اتم    فواحمنحى : ااحمنحل م األطمق  تىفحم ااق ذ  طارت نا  -1
 .ةاألمو   ةااكفوة  اخلرب  من ارتبوِّ صااأتق ذ ةااأسىك اافوضس  بوألطم 

 الب  ص ااأسب   األمىِّ من ةغريهو بواشحمم ااخس  اجلحماملذ مناجلمومل    ااحمنح صح ف  طسى ةكف  ةال 
 . اجملو  اهذ مااشحمر    ااتىج هو  من فود عتام طحمةق  إجيود من بهلل

كذاد ممحظ  ة . ةاجلمور   اافحمدة  اااوحل بل ااتىاي  ص بو حيققااملوم  ةاحلحمةو  احلقى ضب   -2
 جموال  خمتس  م ع ئ   ثوِّ إىل ت دي اافحمدة  احلحمة  م فواغوال   إجيوب  د  تكى  هذه احلقى  ةاحلحمةو  

 .اايت تملرتي هذا اابو  اامقص ألةج  ةتاح ح إثحماً ماهللِّص ةضب  كاد ةُدملحهللُّ اجملتمن

 طري ص ةهى"ااضمري ِّقوب "ص قاهلًلا إىل حتق ق اإل أو  رمهلل احل  ااضمري تكىةناالعتفود  من  -3

                                                   
 .ا2211اأم   222ِّ اإلفتوً اااحمة  فتى  دا: ةمظحم (1)



 

33 

 

 .ااتطب ق نةدوم  م ااختسف  ااتشحمةملو  امجو  ضمو 

 ةتقىا اإلعمم  ص األطمق   اافوه ذ ف هو ةتش ن احلحمةو  ف هو تتىافحم ب ئ  ةجىدن   ال بهلل من ف اوأخيرً 

ااشىِّ  اإلعمم ص حىت تمجح ااهللةن من مأتمهلل  تحمبىة  طط  رسس
(1)

. 
 قىارهلل دهذ تأتىر  د كن مي مو ةااحمة   االتأوع من ف هو ااشىِّ    كهلل رسس د وختاما 

 ةاحتفوظهوص االجتمور  بطوبملهو احتفوظهو من ااأ وع ص اامطو  م ااهللميقحماط   اامظذ تطب ق
 ااىاضح  املق هلل اِّتبوطهو ااىث ق بو  ت ج اإلعمم  ص   تمملواجمل م جذةِّهو بملمق كذاد

 .ااغحماً بواشحمةمل  ةااتزامهو
امعتفود  بزاةو ك  مبهللد بو حيقق  اابهللدةن من ك    درو  جهىد تىج  ةبموً رس   ميكن 

 من  ة ااأتبهللممهو  مكنةت اايت اا غحما  ةعهلل صةاافكحم ااحمدي ححمة  تكم ذ مقوةم  م ااتملوة 
 .األطمق  اافأود دة اإلرمم  ااتضس   دة اإلداِّي ااضغ  دة بواتزةةحم اجلموهري إِّاد  تزة  

                                                   
ص حت  ِّروة  داِّ احلهللة  "جموال  تطب ق ااشىِّ  ةاالعتشوِّ  م ااتجحمب  ااملوصحم "دحبوث  هللة   :ةمظحم (1)

 .هد1432كي ااقملهلل   29/22احلأم   بواحمبوط بواغحم  م 
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 اخلامتة
" ااشىِّ  ةااهللميقحماط  "بملهلل اعتملحماض مو عبق من مبوح  ةمطوا  من نأهنو ب و  ةتىض ح مبهللدي 

من ح   اافهىا ةاخلاوملص ةك ف   االعتفود  ممهموص فهذه طمص  مو تىصس  إا   ةمو اأت  من 
 : توملج
 .ِّكن م  ظوا احلكذ م اإلعماقىارهلل ااشحمةمل  اإلعمم  ص ةه   من كرب  ااشىِّ  قورهلل  -

ةااهلل  ىي إىل  ةااهللةين ةاجلمور  اافحمدي ااأتى  تأتمهلل رسس ااشىِّ  م اإلعما حج   -
 .اإلعمم  ااتوِّةخ ةهوِّ  ااشحمر   ااماىص

مأتىةو    ثمث د  هموك  أتخسص من ةقوملن ااشىِّ  احلوصس  م ااأري  اامبىة  ةعري اخلسفوً -
 :اسشىِّ ص ه 

 .متخاا ص ال ة طذ بغري ِّدي ااتخاال بشأهنومأومل  فم    (1

 .مأومل  تشحمةمل   روم ص ةة طذ ف هو بحمدي رس   ةكبوِّ ااقىا (2

 .مأومل  روم ص كوطت وِّ احلوكذ ةإرم  احلحمة ص ةةحمجن ف هو إىل ِّدي اامو  مج مًلو (3

 :ااتوا   مىِّاأل حأ  كمو ميكن إدِّاج هذه ااىقوملن ةتام فهو حت  ِّؤة  روم  -
 .احلكذ امظوا ات ج  اعرت  ةضن: دةال
 .ةاحلحم  ااأسذ م األم  ع وع  ِّعذ: ثو  و
 .ِّدة  ةتأهللةهلل احلوكذ ِّقوب  تفمل  : ثوا ًو
 .ةاامىاي  احلىادث دحكوا حب : ِّابمًلو

دة  ااتمل ل"بد  ةتذ اطت وِّهذ د  ااشىِّ ص كمو أله  صفو  ةاخلرب  ثمث ةاألمو   ااملسذ -
 ."اال تخو 

 ااحمد  حق م ااكومس  عت ين كواىالة ام ااىالةو  ااملوم  إال مو  د  ةكى  هلو  ا   سمحمد جيىي ا -
 .تىا هو م اامفحمد  ااىاحهلل 

 .رسس ااىاقن االجتهودة  األحكوا ةتمزة  ااهلل  ىي ااأ وع  اجملو  اتشم  ااشىِّ  تتأن جموال  -

 األمىِّص من رس   طف  مو إىل ةةأتمري  و ةأتض ً كىع س  احلوكذص حق م ااشىِّ  ةاجب  -
حل جيمح  مت جتهوص ةهى مذه  ااتقهللملص مب ااتق هلل دة  اااسح  ف   الح  بو ةملم  د  ا  اكن

ااملوصحمة  إىل ازةمهو رسس احلوكذص تفودةو من اعتبهللادهص ةرام  ا  من اتِّاً اافحمدة  ااحمهس  اايت قهلل 
 .ص ةهى األِّفق باوحل اخلسقص ةاألةفق اقوصهلل ااشحمعتهللمحم األم 

 .ممل م  ةدههللام فسأف  ا   ظوا من  وبمل  ااهللميقحماط   -

 ةدطذ  ذص ااشمل  ةثق  رمهذص ااشمل   ِّضو إىل احلكوا حوج : جىهحمهو م تملين ااهللميقحماط   -
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 .ةاالعتملمً ااتأس  من ةتربد ةااأوةا  ااملهلل  رسس تقىا عري  ااشمل  م ةأريةا بأ  د فأهذ احلكوا

مبموهو رسس ة عسط  األم  ف هو مطسق ص إك تفرت  ااهللميقحماط   رن ااشىِّ  م كىهنو بشحمة  اااهللِّص  -
 .ق مهو متغري  داملموة ااملهللد ال ااحمديص 

ص ةمموقشتهو ااتشحمةمل   بواأومل  اام وب   اجملواا بوطتاوص ةتملسق ف مو ةااهللميقحماط   تتفق ااشىِّ  -
 رن ااتملبري م ااملوِّض  حق ح   ةمنص هذه اجملواا ًدرضو دغسب   ِّد  ارتبوِّ ح   من ةاتفوقهمو

 .ِّدةهو

 اافكحم ةححمة  كواأوةا ص  وص مسزًمو دتبور  اإلعما  و دغس  دههللام ااهللميقحماط  ص  ود  -
 ةاااحوف  ااملسم  ةاابح  ااحمدي ححمة  ةحق ةااملم ص احل و  ةحق االجتمور  ص ااملهللاا  ةحتق ق ةااملق هلل ص
 إكا إال دفكوِّص دة  ِّاً من ةدبهللة  رمو ااملضى ةحاو   ةاامقوبو ص اجلممل و  ةتكىةن ةاامشحم ةااطبور 

 ف   دة  اسحوكذ ااىاج  بوالحرتاا دة األم  بىحهلل  دة ااملق هلل  بأعا مأو  ف   رم  ااملرب ااحمدي كو 
 ة كل ةقودهتوص األم  بل ةااتمحذ األاف  ِّةاب  تىث قكذا ة  كو ص نخص ألي اخلوص  احل و  م قذم
 ةمملحمف  ة موا ص ااشمل  مطومح رسس ااق ود  ةاّطمع ةااحمديص اخلري  دصحو  من االعتفود  من األم 

 .اهللة  ةااضمل  ااقى  مىاطن

 نحمةط ص راحم و م ااأ وع  ااملم  ةأتسزمهو اايت ااضحمةِّا  ااتملهللدة  ااأ وع   دصبح  من -
 .ةدصىهلو ااشحمةمل  بنطوِّ االاتزاا

رهلل  قضوةو تشك  جهللا     تج رم تطب ق بملض ةعومل  ااهللميقحماط   م اجملتمملو  اإلعمم    -
ةاعمل ص ةحتتوج إىل اجتهود مملوصحم ةفق ااقتض و  ةااملط و ص كملضىة  ااحمد  ةغري ااأسذص ةطس  ااىالة  

 .اسمفا

 ةتحمق ت  اط  ااهللميقحم  مبهللد تحمن هلل م -إمجوال– تتسخص د  ميكن ااشىِّ  من ااملوصحم  االعتفود  -
 .ددةامل  ةمهللاةا 

 .ضحمةِّ  ضب  مبودح ااهللميقحماط   طوص  م اجملتمملو  اإلعمم   بضىاب  ااشىِّ  م اإلعما -
 ةاحلمهلل ر دةال ة طحمًاصصص
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 للمؤمتر مقرتح قرار مشروع
 "الشورى والدميقراطية يف النظر اإلسالمي"خبصوص 

 .ص إلنورتهو م اجملتمنمن ق ذ ةمضومل تحمبىة  ِّن هلل  واشىِّ إبحماي مو ب• 
طحم  ااقضوةو اايت دفحميهدو ااتقدوِّ  بدل ااشدىِّ  ةااهللميقحماط د  مدن ح د  ااتطب دق اسمموقشد  • 

ةاابحددد  ةمدددن مث  اخلدددحمةج بوجتهدددود مجدددور  ف هدددو ةفدددق ااملط دددو  ااملوصدددحم  ةم ضدددًى ااضدددىاب  
 .ااشحمر  

ص حدديت دطددحم   وح دد  مددن ةفوردد   ددوفن ةاقددن إىل ةسهددوةحتى   وح دد   مددن ااشددىِّ  مبددهللد تمظدد ذ• 
 .اك  يمو  ةمكو  ة عا د  هذا اابهللد اإلعمم  ح  ةاسح

 تأددمح جهللةددهلل  قىاادد  رددن اابحدد طوصدد  ااأ وعدد لص  صاالطتاددوص دهدد  رسددس ةمبغدد • 
ااضددىاب  ااشددحمر  ص مددو ةأددورهلل األمدد  رسددس تطب دددق  محمارددو  مددن صمبددهللد ااشددىِّ  مددن بوالعددتفود 
 .ةحيفظ رس هو هىةتهونحمةملتهوص 

 ةاااددحوف  ااملسمدد  ةاابحدد  ااددحمدي حمةدد بضددحمةِّ  إتوحدد  ح ق ددود  ةنددملًبو األمدد  ضددحمةِّ  تىر دد • 
  ِّاً مدن ةددبهللة  رمدومن حتال صوح  ااحمدي  ةاامقوبو ص اجلممل و  ةتكىةن ةاامشحم ةااطبور 

 دة األمدددد  بىحددددهلل  دة ااملق ددددهلل  بأعددددا مأددددو  ف دددد  رمدددد  ااملددددرب ااددددحمدي كددددو  إكا إال دفكددددوِّص دة
 .كو  نخص ألي اخلوص  احل و  م قذم ف   دة  اسحوكذ ااىاج  بوالحرتاا
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 ثبت املراجع
 احلهللة  داِّ ِّروة  حت  ص"ااملوصحم  ااتجحمب  م ةاالعتشوِّ  ااشىِّ  تطب ق جموال "  هللة  دحبوث -

 .هد1432 ااقملهلل  كي 28/29 م بواغحم  بواحمبوط احلأم  

 .ااملسم   ااكت  داِّ. اسموةِّديص ط ااأسطو    األحكوا -

ديم  ااهللميقحماط   ااملوصحم  دِّاع  حتس س  ص اساهللةق  مهلل ااش بوىنص ااحمكز ااملوا  اهللِّاعو  ةدحبوث  -
 .ا1991ماحمص عم   -ااشحمة  . ااكتو  األطضحمص ا ب وص ط

 ااملسىا تطىِّ" امهللة  مقهللا حب  اسبوح ص ةاجلمور ص ااأم  ده  رمهلل ااشحمر   ااأ وع  فق  دعا -
 مجود  8 -5: اافرت  م اامملقهلل  ص"ةاااوحل اإل أوب ااشرتك: اإلعمم  اافق " رمىا  حت  ص"اافقه  
 .ا2114 إبحمة  9-6/ هد1435 اتطحم 
 . اإلعمم  ااكتو  داِّ. ط ااطوا ص اإلموا يكحمةو األ اوِّي ِّةض نحم  ااطوا  دعىن -

داِّ ااملسذ اسممةل عم  . حأن صمل ص ط. تحممج  د تكىةن ااهللةا ص احمةبى  موكفريص -
 .ا1966

اابىط ص اجلًز اا وب ضمن  ِّمضو  عمل هلل  مهلل/ اسشه هلل ااهللكتىِّ ةمقىموهتوص ااشىِّ  طاوملص -
 .رمو  - ااب      م عأ  اإلعمم  ص احلضوِّ  ابحىث ااسك  اجملمن ص"اإلعما م ااشىِّ "

 .ا1989 عم  اسكتو  ااملوم  حمة ااا اهل ئ . ااأمهىِّيص ط اخلمف  اسهللكتىِّ -

مكتب  . ااهللةا  ةااأ ود  م اافق  اإلعمم ص دِّاع  مقوِّ  ص اسهللكتىِّ فتح  ربهلل ااكحمميص ط -
 .ا1984ةهب ص ااطبمل  اا و    عم  

داِّ اامهض  . د ىِّ دمحهلل ِّعم ص ط/ ااهللميقحماط   بل اافكحم اافحمدي ةاافكحم االنرتاك ص اسهللكتىِّ -
 .ا1971ااملحمب   عم  

 28بتددوِّةخ  7ااملدهللد  -اددىاً اإلعدما جسد ةااشدىِّ ص اسشدد خ  مدهلل ااغدزايلص مقددو  ممشدىِّ ب ااحممحد  -
 .ا1974إبحمة  عم  

 .اارتاث إح وً. ط ااختوِّص البن روبهللةن احلمف  ااهللِّ رسس احملتوِّ ِّد -

 ااقددددو ى  جمسدددد  م ممشددددىِّ حبدددد  طددددمم ااىهددددو  اإلعددددماص اسشدددد خ ربددددهلل م اادددد مث ااأددددسطو  -
 .ا1935عم   ةى  ى ةاالقتاودص رهللد

/ اسددهللكتىِّ مقوِّ دد ص دِّاعدد  اإلعددمم ص ااأ وعدد  اافكددحم م ااملحمب دد  ااهللعددوتري م اادد مث ااأددسطو  -
 .ااملحميب اافكحم داِّ. ط ااطموةيص  مهلل عس مو 

ااأددسىك ااددهللميقحماط ص اسددهللكتىِّ ماددطفس دمحددهلل كحمكدد ص جمسدد  رددو، اافكددحمص اجملسددهلل اا ددوب ةااملشددحمة ص  -
 .ا1993ص عم  2رهللد 
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ااكىةد ص بتدوِّةخ  -ربدهلل ار دبدى ردز ص مقدو  ممشدىِّ بجسد  اجملتمدن/ االعتبهللاد األعتوكااشىِّ  دا  -
 ا1971دةأمرب عم   38

اسقوضدد  حأددل بددن   صااقو ى  دد  ةااددمظذ بواهللميقحماط دد  مقوِّ دد  دِّاعدد    عددمماإل ااشددحمةمل  م ااشددىِّ  -
 .2117 هد1428 ةىلاأل ااطبمل  صمملوً االِّنود مكتب  . مهلل ااههلليص ط

 داِّ ااموندددحم ردددز اادددهللةن ضددد وً  مدددهلل اادددهللكتىِّ األعدددتوك تدددأا   - ةااأدددم  ااقدددحم   ضدددًى م ااشدددىِّ  -
 .ا2111 - هد1422 األةىل ااطبمل  -ديب اارتاث ةإح وً اسهللِّاعو  اإلعمم   اابحىث

 بددل اافاد   ظحمةد  ضدًى م حتس س دد  دِّاعد  اإلعدمم ص ااأ وعد  اامظددوا م ااأدسطو  بدل اافاد  -
 اإلعددمم   اجلومملدد  بجسدد  ممشددىِّ حبدد  ااأددورهللص صددبح  بوعددذ/ اسددهللكتىِّ ااىضددمل ص ااقددو ى  م ااأددسطو 

 عدددددددم  ةمددددددوةحم ص621 -611 ص ةااملشدددددددحمة  احلددددددودي اجملسدددددددهلل فسأددددددطلص غدددددددز ص -اإلعددددددمم   اسهللِّاعددددددو 
 .ا2113

 استقدس مقدهللا حبد  ةهدى اامجدوِّص اجمل هلل ربهلل/ اسهللكتىِّ األنملحميص اإلموا رمهلل ااشحمر   ااأ وع  فق  -
 ماامملقدهلل  ااشدحمة ص األيهدحم خلحمجي  ااملوا   ااحمابط   ظمت  ااذي ةاجلمور ص ااأم  ده  إموا األنملحمي اإلموا
 .ا2111/ 5/ 11 -8

 هدددد1411 بدددرية  - ااملدددوِّم مكتبددد ص ألمحدددهلل   ددد  اادددهللةن ااملجدددىيص اإلعدددمم   ااشدددحمةمل  ممدددوهج -
 .ا1981

داِّ ااملسدددذ .  مدددهلل موضددد ص طممهدددوج اإلعدددما م احلكدددذص حملمدددهلل دعدددهللص  قسددد  إىل ااملحمب ددد  ممادددىِّ  -
 .ا1964اسممةل عم  

 .اا عأ  ااملحمب   اسهللِّاعو  ةاامشحم. ااىعىر  ااأ وع  ص املبهلل ااىهو  ااك ويل ةيهري كوم ص ط  -

/ اسدددهللكتىِّ احلدددهللة ص ااهللعدددتىِّي اافقددد  م ااهللةاددد  بمظحمةددد  ااقوِّ ددد  مدددن ااهللةاددد  م اإلعدددمم   اامظحمةددد  -
 .ااملحمب   اامهض  داِّ. ط ااامل هلليص ااتملو  ربهلل حويا
مطبملد  خم مدحمص .  ظذ احلكذ ةاإلداِّ  م ااشحمةمل  اإلعمم   ةااقدىا ل ااىضدمل  ص املسد  ممادىِّص ط  -
 .ا1965عم  
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 بني الشورى والدميقراطية يف املنظور اإلسالمي

 

 
 
 

 

 

 إعداد

 جعفر عبد السالم ألستاذ الدكتور ا

 األمني العام لرابطة اجلامعات اإلسالمية

 ألسبقنائب رئيس جامعة األزهر ا
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 بني الشورى والدميقراطية يف املنظور اإلسالمي

 وتطبيقه يف العصور احلديثة  من خالل اجملالس املنتجة
 :مدخل

مننالمقررننن لإلسلم قننوضل ننسلً ننيلإلق نننظل  ح ننحالقشر ننحرلاحنننـلمق  نننلم ننس  نلمقرنننن سل
ل.مقروقحالإلًلمقفعلحالإلًلمقشرنينيامقكنيرلًقرالمقر يلمحرسلصلىلمهلللعلحهلًقلر،لقومءل

رلبهلإليضنلإلسلم ند لمق نيعالم قومحال نه لقنرلعضنيلمقشفنصنح لإلًل ل لًقكالمالمقر لللل
ًعن ننن لقلعرننن لإلسل ًمقرومعنننسلمقعنمنننا،ل ًمقر نننند ل ًا رننننلً نننع لمقرومعنننسلمقكلحنننال مقجز حننننو،ل

ًملمننلينرفع ر إلعتن لقلر نلرحالدم رننلمقحنألفنيلإلسليرنن  علنىل نوءلليش نفلفيلمقشفنصنح ،ل
فلمق ًمقركنظًن ًاعل ننلععننق لاللشكلإلسلذقكلل،سزمنسل ل إلعتىلقلفرنهلم قنوميلمنع نال  حنـن

ًي نننن ألسلاننننزءمل  حنننننملمنننالمقش نننننيعنولعر نننن لماش ننننندمو،لل؛مخشلنننللمقر ننننكوولب نننن وقال
ًمقعنننندـ،ل طنقرننننلاللعخننننقللم طنننن لمق نبننن لمقنننه لً نننعشهلًمالاش نننندمولعشنننئمنلدم رننننلبننننقعنفل

ل.مقرومعسلمقكلحا
لبلدنالاسي نا،لل ًسلبن طن لمق نب لمقنه لير ن ل ومعنسل منـن برعرىل خن،لمقر لروسليشرحس

ًمننننلعنننسملذقنننك،لفنقعرننن لم   نننن يليشعنمنننن لمنننيلل،ً نننهملقنننحال  حننننملفنننيلمق ننننيعالم قنننومحا
ًم حالقواش نندلعوصن لاقنىلإلاكننضلقرننل ً سلً يلمألصوقحوسل ومعسل ًميلمقوم ي،ل مقر وصل

عرنوضل ل ننلعلنىلمقنشعرن لل،منو لقنرلعنندل  نوصلصننيحالفح ننيحسثلقلرنسلفيلاحننع رلمنالإل
مقعر لقلوصو لعالطنيألمقرحنسلاقىلاقحنقلمقحكرلمقرر وصلعلحهلقحنقا،لاقىلانقنالإلخنن ل
لمقر نننلحالمقرنقنننلا،لإلًل قنننرلينننندلب ننننل نننةلالعحنننندلمقعلنننالبنننحالمقحننننقشحا،لإلًلبنقنننشخسمضلفكنننـن

ل.بنالقش حنبلإلًلق سلمقه م ي
ًقالم قومحا،لفرسل نن لمقرنن سلمقكننيرللًمال رنل رتلألفحرنليش   بنقر نضلمق حنقيلقلس

ًمقعرلحنا،ل إل رل ننلب نرشهلمقروقحنال بعضلمقرومعسلمقعنمالمرلانءلمقنقنو لصنلىلمهلللعلحنهلًقنلرل
ًاس نلعت حرنولمخشلفالق ه لمقرومعس ًقالم قومحا،ل ل.لًميلعتو لمألاوم لفيلمقس
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ًمألقنننالمقشنننيل وضلعلحنننهلععش ننننلمنننالإل نننرلمقرضننننينلمقشنننيلعومانننهلرنننيًمقوم نننيلإلسل ضنننحال  ننننضلمقحكنننرل
ًمقر رلمقسبلومنقحا ًمقحكومنو،لً يلإل رل ضنينلمقعلوضلمق حنقحال ل.لمخشلللمقسً ل

ًمقشت حرنننولعش نن لبننهلقننومءلفننيل ًمقرومعننسل ًمقننر رل ً رنننملمحنننمثل ننخرلمننالمقر ننند ل
ًقننالمقدنبحننا،لاسلمقسيررنمطحننال ننيلمق ننحدالمقشننيلإلخننه ًقننالم قننومحالإلًلفننيلمقس ولب نننل  ننرلمقس

ًمن ولب ئ هلمقك حنلمنالمقر نكوولاشنىلًسمقحكرلمقدنبحا،لً ولم تلحل شبلفحهلمقك حنل ،ل
ًمقسيررنمطحننال ننيلمحنننمثل  نننضلمقحكننرلفننيل.لً ننوليعرننيلاكننرلمق ننعبلقرف ننهلبرف ننه.لمقحننوض

ًمنننالمنننرل ننننسل ًفنننيلإلمحرننننلعلنننىلمقخ نننوصلاحنننشل ننننسلعنننسدلإلفننننمدلمق نننعبل لحننن ،ل مقحو ننننس،ل
ًسلمقرنننم مولفننيلمخشلننللشنن،و  رلبنأل ل حننا،لبن مكنننسلإلسليجرعننوملفننيل ًيئخننه ًماننسل مكنننسل

ًعتو ولمقسيررنمطحالبعسلذقكلقشروضلعلىلم شخنبلمق عبلمالير لهلفيلمقرجلالمقش ننيعيل
ًبنقرجنننننقالمقررشخ ننننالمننننال"لبر نننننضلمقشر حنننن "ًم ع تنننن لمقسيررنمطحننننالاذسلل،إلينننننل نننننسلع ننننرحشه

ل.مق عب
ل ننيلمال شرننندمولمقشنيلعواننهلاقننىلمقسي ررنمطحنالبكنفننالإلشننكنق نلعلنىلإلقنننسلإل  نننلاللً  حنـن

لمالإل ر نن ًمقرنوـل:للع شتحيلإلسلعع نلعالا مدـلمق عبلمآلسلألق نبل  حـن لمقنإلقنرنقحال قنحتـن
ًم سإللإلسل ير  لمق عبل لهلبعسلًصنوقهلاقنىلمقرجلنا،ل"لمقرن ب"مقضن تالعلىل ه لم  مدـ،ل

ًمق حنقننول ًعرنودلمنالعننم ل نيلصننقحنلاقنىلً حنضلمألازمبلمق حنقحالمقشيلعرنن ل نيلمق ننمم ل
ًمألختنننلمننالذقننكلإلسل نناالءلمألشننخنصل ننرلمقننهيالي ننشرلوسلل،مقشنشننحح مننرلاقننىلمقرجنننقال

لمق نقرن حننا ًـ  ًاننود رلفننيلمقننس ل ًبنقجرلننالقننرت لمقسيررنمطحنننالل،بر نننضلمقش نننييلطننوم لفشننـن
ًقنسلالقنكي"إلص ح لفيلمحرنال رننليرنو ل ًمقو ن"ل ن  يلفنيلإلعشنىلمقنر رلمقدنبحنالمقشرلحسينا،ل

ًقكننالل،إلقنوإللفننيلمقر نننضلمألمنيكنني لاننزبحالفرنننملعلننىلمقعرلحننالمق حنقننحا،ل قننحالب نن بلقنحتـن
ً لمقرنو ل ًد ً س عنهلعلنىلمقشوعنبلبررنس مولمق نعب،ل ب  بلمنليشرشنيلبنهلمقنن حالمنال فنوذل

ًفيلمقع للبهلفيل فالمقو   ل.لمقضن تالفيلم عحنسلبهل
ل رالبنقهمولفيل تنقلمقحروقملميلذقكلارر لمقسيررنمطحالفيلمقسً لمقدنبحالإل سمفنظللل

ل.لًمقحنينولمقعنما
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ًاننسولمقسيررنمطحننالفننيلمجشرعنع نننلمجروعننالمننالمقرننحرلمقحن رننالم نن ل ننحرلمقحنينناللل قرننسلإل
ًعوقحيلمقر ن  المق حنقحا ًاروقلم   نسل ًمـل ًمقر ن ل.ًمقعسمقال

ًمقننننه لم عنننن مل ًبعننننسلإلسل نمنننن لمقننننسً لم قننننومحالمقحسي ننننالعلننننىلمألقنننننسلمقرننننومي،ل
ًاننس نلمقننسً لبنقننشعر ًقننالمقخوفننالمقع رن حننا،ل ًفننيلاطننن لد ً  نن لذقننكل ن  نلمننالمقدنننب،لبنن ل

ًعررنن لمر نننلب ننك لإلًلبنن خنلعحنن لعننئمحنل ًم قننومحالعشتلننيلاقننىلمقسيررنمطحننالمقدنبحننال مقعنبحننال
ًمقرشج ننالقلوصننو لاقننىل لمالقننشعرن يا،لفرننسل  ننئولمألاننزمبلمق حنقننحالمقرش ننن عال مق ننحتـن

ًاسولمقر ًعنفن لإل  رنالمخشلفنالقو شخنبننو،لاقنىل حننلمقحكرلبئ لمرا،لً جننقالمقرحنبحنا،ل
إلشكن لمقسيررنمطحالمقدنبحا  ر لمق ك لمقسيررنمطيلبعحوبهلمقشنيلم ع تن لبنهل.لذقكلمالصو ل

لم ع تنن لبررنن لإل  رشننهلاقننىلمجشرعنننول حنننلاقننىلفننيلمقدنننب،لبن  نننفال عحننوبلإلخننن لختحننـن
ل.م حئـلق ن
ً لقرننسلم ع تنن لمقسيررنمطحننالمقدنبحننالبررننل بنننلالل جننسلم ننحولقننهلفننيلبننودلًلولط حعننيلفننيلإل
الليواسلعنسمً لقل نلتالل،مقعنب ًمقع ن ن،ل مقشيلاللزمق لإل لبلمأل  رالفح نلعنع ملبنقر ن  ل

ًم ننننننلمقرحنننننندمولمق حنقنننننحالمقعلحنننننن قنننننهقكلفننننن سلمق نننننك لل؛بننننننقرعرىلمقحرحرننننني،لخنصنننننالفنننننيلد
ًقرنننلانننءلم ننو نلمر ننوخنلاللي ننشتحيلإلس يحرننألطروانننولف،نننوللمقننسيررنمطيلمقننه ل رلشننهلد

اللي  لبنقفع لاقىلم  مدـلمقحرحرحالقلرنس،لمرنليجع لمقرنعسـلفيلشنعوبرنلاللعننع مل شع رن،ل
ًمق ًعجع لمق ل حال لأل  رشرنوبنقحكنض،ل ل.لم نالـلبنق ،وسلمقعنمال يلمق رالمقررحـز

ًفيلاطن لمق حوـلم قنومحالمقشنيلبنسإلولفنيلمرش نللمقرننسلمقع ننيا،لشن س نلعدحننمول
لعننررضلعلننىلمأل  رننالمقحن رننالفننيلفنن ًاننس نلارنعنننول  حننـن ًم قننومحا،لً يلمق ننناالمقعنبحننال

ًم نشخسمالمقرنوـلقلش نفحالمقج نسيالق ننلفنيلاطنن لمننلإلطلنألعلحنهل ًقرنلمعلرالعال فض نلق نل د
إل ننرلإلقنن نبه".لم   نننب"  ننولمع نننضلإل  رننالل:اللزمقنن لمجشرعنعرنننلعرننو لب ننو لمننالمقنننفض،ل

ًعننسضلعت حنننألمق ننننيعالم قنننومحالفننيلمخشلنننللشننن،وسلمقححننننـ،لل،وضمقحكننرلبنق عنننسلعنننالم قننن
ًس اللي شرلبرنلينيس ً مل  مدـلمقرنسل ل.ًمقحكرلمالقش سمد لمقه لالليعتيلد
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ًقرننسلعن نن لمقجزم نننلمق ننرحرالإل  نننلمرنننلعننن ىل حن نننلمننال ننهملمقشتننو لخنصننالبعننسلإلسلل
ًبعننسلإلل،ا ننل لعلننىلمرننالفننندالقحنيش ننن سلم ش ننىلع نننلمقرننندـلاذل ننيلبلننسلمقرلحننوسلشنن حس،ل

إليضننن،ل  لعن ننسمولبعننسلإلسل ل ننل-ًبرننس لمنننلل-مقع نننضلمقننهيالارعننوملمق ننعبلعحنن ل ميننش ر،ل
ًسلظ ننو لمقرننو لل،مقننرفم ًعحننو لد لفننيلمقجزم نننلعنيننسلإلسلعفننندلعرننس نل ًعننسخل ل ننو ل  حننـن

ًسلقنهلمال ع نندلبنننقدنب،ل ًاذملب نهملمق ننعبلمقع نحرليرر نرلمنننلبنحالمنالينيننس لبنسمخل ن،ل مقرنندـ 
ًقي،لًمنن ًمقننس ً  لفننيلمقرحننحملم  لحرننيل ًسلقننهلإلسلي نننزل  ننعبلعنبننيلم ننلرليرننن سلد الينيننس

ًمقرضنروسلمقنه ل ًعلىلمق نك ل ً نسلمالمقت حعيلإلسليرعكال هملمق نمعلعلىل  نضلمقحكرل
ل.يركالإلسلعرن سلبهلمقسيررنمطحالإلًلمق و  لفيلمقرتنلمق رحأ

قلوقنو للـفنصنال  حننلل نوعلمقر نرمخشحنن لمجرنيلمقفرنهلم قنوميلق نهملمقرولقهملإل نلمعش ننل
ًقرننلم قنومحا،لاقنىلإل لمنس ليركنالإلسل ت نألمق نو  لفنيلبود نن .لاقىلم نكلالمقع ننلفنيلد
لعلننىل ًبننسي يلإلسل ننه لمقو  ننالعرحنننزلاقننىلمق ننو  ل ر نننضلاقننوميل ناننوملإلسلعكننوسلقننهلمقرننسـ 

ًعشجهل الً نيلاقىلاانس لمرننمولمقسيررنمطحنل-ميلذقكلل-عخلح رنلمالعحوبلمقسيررنمطحا،ل
ًمقرحلحننال ئقننلوبلقشت حننألمق ننو  لبنعش ننن    ننولل–علننىلمنننلي ننسًلقننيلل–مقرجنننقالمقش نننيعحال

احننشلالليركننالإلسل  نن لاقننىلل،مقحنن لمقرركننالمقواحننسلقشت حننألمق ننو  لفننيلمقو نن لمقحن ننن
االلبه،لف ولل–ً ولمق و  ل رنلل-ألسلمنلالليركالإلسليشحرألمقومابلل؛ا مدـلمقرنسلااللب ن
ل.مق حخلع سلمقو نبلخوفلمقجلح لخرنًمابل رنلين لشح

قننننشدنقلفننننيل ننننه لمقو  ننننالفننننيلععرحرنننننول  نيننننالد قنننن ل  حنننننملاننننو لمق ننننو  لإلًقننننالل
ًا رننننلقننئ شرلفرنننملب ننننلل ًمقخوفنننولمقعسينننسـلاننو ل نننه لمقر ننن  ،ل ًعحش نل ًم نننن ًمفن حر نننل

ًم ننند لم قننوضلب ننك لعنننض احننشلقننئعنكلذقننكلفننيلم حننشلل، ر نننضلقلحكننرلينننع ملبرننحرل
ر حشلمق ن يلقوفلإلخ  هلقس مقالمقرجنقالمقرحنبحال وقنحلالقررن قنالمق نو  لإلً ،لإلمنلمق

ًفنننال ًمننننلير دنننيلإلسلعحنننندلبنننهلمنننالإلقنننالقلشدلنننبلعلنننىلمقعحنننوبلمقرعن فنننيلمأل  رنننالمقحسي نننال
ل.قلسيررنمطحا

لل
لل
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 املبحث األولل

 الشورى كنظام للحكم اإلسالمي 
لعنفلمق نو  لبئ  ننلطلنبلمقننإل لمرنال نولإل ن لقنهلفنيلإل لإلمننلع ل يخنةلقحنقنالإلًلادمـ 

ً دلشنكوظل مقنشتوعل إل لمألمنال"إلًلعلنىل إل ل خننل"لش،وسلمقرومطرحالقرليندلب نئ هل نةلإلًل
مق نننو  ،لقدنننا،ليرنننن للل:ًيرنننو لمقننن عض"لإلًلمننناليرنننوبلعر ننننلفنننيلمألمنننو لمقعنمنننالمقرشعلرنننالب نننن
ًمقش ننعه،لإل ل ماعشنهلأل  ل إلينهلفحنه ً عهلفيلمألمنل إلشنل،شن ن لًمقش نن  لطلنبلمرنهلمق نو  ل

ل.(1)علحهلبنقنإل 
ًمينلعسيسـل ل.ً سلال لمقفر نءل هملمقشعنيللمالز

  :الزاوية األوىل
تحديدهم خاصة في الزمن الحالي الذي كثر عدد السكان فيه،  يركامن هم أهل الشورى وكيف  

 !؟فيه تسعت رقعة الدول بشكل كبيراو 
 :الزاوية الثانية

مكن المشاورة في أي أمرر يتصرل بررمور هل ي :خرآما هي األمور محل الشورى، بمعنى   
وما هي المسائل التي تجوز فيها المشراورة وتلرك التري    !؟أم أن ذلك يقتصر على مسائل معينة ،الناس

 !؟تجوز فيها
 :الثالثةالزاوية 
ًقنى،لمنس لمالل شنزمضلقًعش  لبرس لاقزممحالمق و  ،لً رنلير ديلإلسل عنكلقرضحشحا،لمأل

ًمق ن حا ،ل ًـ  ًـ بتلبلمقر ن ل.،ل يلمس لم قزمضلبرشحجالمقر ن
ل
ل

                                           
ًمقرننن وسل"لل:ع ننسلمقحرحننسلمأل  ننن  لبعرننومس/ل ماننيلفننيلععنيننللمق ننو  ل قنننقالدلل(1) إلمن نننلفننيلمقسيررنمطحننال و  نن لبكلحننالمق نننيعال ل–مق ننو  ل

ًمقسيرر.ل4صنلل0891انمعالمألز نلفيليرنينلعنضل ًـلبحالمق و  ل لعنضلً مايلإلعرن ل س ًمقشيلعرسولبرسيرالمقرن ـن ً نسل نعبل0881نمطحال
إلبحنننثلمقكشنننبلمألخضنننل ًمقرن ننزلمقعنننقريلقس مقنننول ً مبتننالمقجنمعنننولم قننومحال ًمقشننيلإل نم نننلمألز نننلمق نننيلل ًـ،ل  ننه لمقو  ننالمرننن مظلقلرننس

ًمقسيررنمطحنالمقدنبحنا،لمنانسل م نبلعرنلبوزمنس،لمف وضلمقسيررنمطحنالفنيلمقش نو لم قنومي،ل إلفن لع رننسل:خنصالمقس مقنولمآلعحا ،لمق نو  ل
ًمقسيررنمطحالمقدنبحا  .مقحلو،لمق و  ل



 -7 -

 :أهل الشورى: أوال ً 
تلننألعلننح رلإل نن ل رنننملمعفنننقلبننئسلمق ننو  لفننيلم قننوضلمروطننالبف،ننالمننالمقر ننلرحالي لل

ًمقعرننسل"لمق ننو  لإلًلإل نن ل دللاً ننسلعحننسثلمقفر نننءلعنن".لمقحنن ل لعننومفنلبعننضلمق ننًن ًـ   ننن
ًمقحكرننننال:ًمر نننننفننننح رل ًمقنننننإل ل ًمقعلننننر،ل  إل ليجننننبلإلسليكو ننننوملمنننناللف ننننرلعلننننىل،مقعسمقننننا،ل

ًعلىل إل ل خنليكفىلإلسليكو وملمنالإل ن لمقننإل لفنيلمألمنا ًمنالمالعجنن لمألً لل،مقرجش سيا،ل
ًسلط رنالمنالمقت رننول رننلل"ل:مق ر و  لمقه ليرو لفيلذقنكمقس شو لمألقشنذل قنحالمقرجش نس

ًبننلإلًلط رنالمقك رنالفنيلمقر نحححا،لبن لقكن لم نلر  ً إلسلل نسلمع ودملفنيلط رنالمقرن وءلفنيلإل
فرعرنىلإلسلمالاش نندلم نس لقلرنن وسلل،يكوسلمجش سمظلاذملًص لفيلمقعننلرلاقنىلد انالمالاش نند

إلسل حنننبش رل عحننالاللبتنيرننالمقش ننوي ل إلسلطن فننالمننالمقر ننلرحاليروبننوسلعننالمألمننالم قننومحا،ل
ً ننه لمقتن فننالعرلننكل ننوـل.لمقعننننضل نقرعشننندلفننيلمقرجنننقالمقرحنبحننالمقحسي ننا،لبنن لبتنيننألمقعلننر

ًمق نرامقش نل ًدلمقكشننبل ًمقعلرننءلفنيلمألمنالل،ييلفيلاس فحكومنالمقر نلرحالاكومنالعلرننء،ل
ً مالمأل  حنء ل.لم قومحا،ل رنليرو لمقنقو لصلىلمهلللعلحهلًقلرل رل

اسلمقحكومننالم قننومحال ننيلاكومننال"لل:ًيا ننسلبعننضلمقر ش ننن حال ننهملمقرعرننىلبروقننه
ًقكالًصو لمقعلرنءلاقنىلمنع نالمالاش نندلب ًمقعرلحنالاللمقعلرنء،ل ًمألخو حنال كفننءع رلمقعلرحنال
لل(1)يرفيل و  رلير لوسلمألمالفيلمقرحنضلبر رالمقش نيي

اسلمآلينننالمقكنيرننالمقشنننيلل:ًمننالمالعجننن لمق نننن يلمق ننحخلمحرنننسلبننالعنشننو لمقنننه ليرننو ل
ً لمق حنبالعرو ل ًِْ   ْرلِفيلمأَلْمنِل}عجع لمقر يلي ن ًمقضرحنل رنليعودلعلىلارحيلمألمالل{لًََشن

ًقحالعن سمظلعلنىلمقر نلرحالمقنهيالع نوملمقنقنو لل،رنل ولمرشضىلمقش نييلًقحنقالمألمو  
م نننس لإلم حنننن لمقنننه ليتلنننألعلنننىلل-ًمنننال فنننالمالعجنننن ل.لإلانننسصنننلىلمهلللعلحنننهلًقنننلرلينننوضل
ًفرنلقجرحنيل"لمجشريلمق و  ل"لمقرجشريلم قوميلمقرل ًاسلمقر نضلمق حنقيلألمالم قوضل

                                           
ًعنارالدل/ل مايلمقشفنصح لفيل شنبلإلصو لمقحكرلفيلم قوضلقلس شو لل(1) ل/لع سلمقنزمقلإلارسلمق ر و  ،ل  نديالمق ر و  ،لمكش المألقـن

 .491،لصنل0889
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ًاسلمق ننننو  لاننننألقكنننن لمقرعتحنننننولالبننننسلمننننالإلسليكننننوسل   نمنننننظلشنننننموظلقلر ننننلرحالارحعنننننظ،ل
ًسلإلخن  ًمالمرلاللعرش نلعلىلطن فالد ل.(1)مقرامرحا،ل

لفحرننننل حنننالب نننسدلل إل ننن لمق حعنننالذمولإل رحنننال  حنننـن ًقعنننن لمقشفن نننالبنننحالإل ننن لمق نننو  ل
عو ححه،لفئ  لمق و  لمالمق تن المقخنق المقر تفنـلً رليخشلفنوسلفنيلصنفش رلعنالإل نن ل

إلمننلإل ن لمق حعنالفن   رلارحنيلل،ئ ن لمق نو  ليرنسموسلمقننإل لق مننضلفنيلشن،وسلمقحكنرمق حعا،لف
ًيكننوسلق ننرل ًعلننىلارحننيلمقر ننشوينو،ل ًمقننسم يل مق ننعبلف ننيلشننع حالمحضننالعجرننيلمقرنصننىل
ًعرش ننيلم رننش ر،ل حنننلإلسلإل نن لمق ننو  لي ننشن وسلفننيلمق حعننال ًماننسـلفرننمل ل مخشحننن لم منننضلقرننـن

ًاو لإل ل ن ل.(2)ً رل
مقعرنسل نرلمنالمقرجش نسيالًل رح لاقىلعناححلمقنإل لمقرن  لبنئسلإل ن لمقحن للًمقوم يلإل رنل

دلمالاش ندلفح ر،لإلمنلبرحنالمق نعبلفنولير دنيلإلسلعشنومفنلفنح رل ننه ل ًيجبلمالمرلعومفنلشًن
د  نشريلاقنىل إلي نرلقنحالفنيلم نئقالمخشحنن لمقحنن رلفرنم،لًمنالار نرلمنيلذقنكلإلسلي ل.لمق ًن

ًقناللقح نومل نرلمقر نلروسلفرنم،لب لفيلمألمو لمقشيلعش  لبر ننقح رلا سلمقرنومطرحالفنيلمقس
ًمقشنزضلبنقعرنسلمالاشرننعيلمقنه لعرنس لمقنقنو لصنلىل ًم عضىلإلسليعنح لمع نر،ل ب لمالع ع رل
ً هقكلماليسخ لفيلعرنسل مهلللعلحهلًقلرلميلإل  لمقرسيرالعرسمنلإل قىل ومعسلمقحكرلفح ن،ل

ًسلي لبعسلذقكلي رحلقهلبننقعح لفنيلاطنن لعرنسلمقهمنا،ًللم منضميل ركالإلسليشومانسلإلفننمدل خنن
ل".مقر شئمروس"لقفشنمولما شال

ل
                                           

ًمنمعننـل"لل:رىيرو لمقس شو لص حيلمحر ن يلفيل هملمقرعل(1) ًمقشرحسلبر سإللمق و  ،ل يجبلإلسليشرحسل  نضلمقحكرلفيلم قوضلبئاكنضلمق نيعال
ً نم معنه ًقنيلمألمننلفنيلإلعرنقنهل ًينعكزلعلىلم سإللمق و  ،لً وليعرىلمعكن ل لم لحالمقنعحا،ل رنلين لإلسلمقحكرلم قوميليرفنلمالمالقش سمدل

ًم خوصلمالإلب ًمالخش نصل ل ًقنلرلمنيلإلصنحنبهلبنقنش رنءلمننل ننسليئعحنهلعلىل إل لذً لمقخ ـن ً سلط ر نلمقنقنو لصنلىلمهلللعلحنهل رنءلمق عبل
و"لبنقوايل ل.011،لصنل0891ل، مايلماقفهلمرسمالفيلااحنءلعلوضلمق نيعا،لدم لمقعلر،لبحًن

ًًللل ًمقن قننءل ًسل ًمقعرنسلبنئ  رل نرلمقعلرننءلمقرخش نوسلإل لمقرجش نس انو لمقرننسلمقنهيالًمالمقفر نءلمقحسي حالماليحسدلإل ن لمقحن ل
ًمقعنز لمنننب  إلسلمألمال يلصنا المقن نقالمقعنمالف يلم نس لمق نلتالمقشرفحهينالألسلانألمقشعحنحال ق نن،لليروموسلبنخشحن لم منضل حنبالعالمألما،ل

ًمقعرسليشرلمخشحن لمقخلحفالعالطنينألمق حعنالمنالإل  ننلمقر نلرحالمقعنمنالعرنوظلبر نسإللمق ن و  ل نعنسـلمقحكنرلًبعسل هملمقشنشححلمالإل  لمقح ل
إلدقشهلصنل.لفيلم قوض  .191 مايلص حيلمق نقحلمقر رلم قومحا،لدم لمقعلرلل

 .ًمنلبعس نل149م رفالمقر رلم قومحا،لصنلل،م تفىل رن لًصفىل(2)
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 :مزايا  الشورى
إلسليننشرلاقنن نم رلبنننقنإل لفننيلل،اسلارحننيل ننه لمقف،نننولير دننيلإلسلي نن لم منننضلاقننىل  م  ننرلمننر ر

ًقارمقر ن  لمق لل(1)ألسلذقكلمالشئ هلعحرحألمقرزمينلمآلعحال؛ رالفيلمقس
 :حتقيق فاعلية األشخاص

إل لعر نننحرلدمخلنننيلإلًلخنننن ايلقكنننيليكنننوسل ناحننننظليجنننبلإلسلاسلإل ل  ننننضلقل حنقنننيل
ي ش سفلمقوصو لاقىلا مدـلمقدنق حا،لا مدـلمق عب،لإلًلا مدـلمألما،لإلًلا مدـلمقرحكنومحالإلياننظلل
 ن ننن لمقشع حننننمو،لفننن سلمق نننسفلمقنننن حالأل لعر نننحرلقحنقنننيلإلًلماشرننننعيل نننناحلير دنننيلإلسل

ًذقكلإلسلمق خةلاذملشعنلبئسلقنهليحنً لمقوصو لاقىلا مدـلمقرحكومحا،لاقىلا م دـلمقرنس،ل
ًطرنه إل هليروضلبعر لمننلفنيلإلمنو ل ً مظلفيلع ححنلاحنعه،ل ف  نهلقنحكوسلفعننالظلمعتننءليخشلنللل،د

ً لفنيلع نححنل ًقنحالقنهلإل لد ًممننل عرنمنظلعرنلقول نسلم ا نسلقنسيهلبئ هل رلم ر لي نريلمأل
ًطرننه إل رحننالمقفكنننلل،  رننالمقرخشلفننامننال رنننل ن نن لإل رحننالمقفكنننلمقننسيررنمطيلفننيلمألل،إلمننو ل

ل.م قوميلإليضنظلفحرنليش  لبنق و  
ًع ننلمقخلفننءللمق نو  قهملً كهمل ن ن لل ًعرنند لفنيلمقع ننلمقر نو ل إلقننسلمقحكنرل

ًع عننهلفننيلذقننكلمقخلفنننءللًقننلرمقنمشننسيا،لاذلط ر نننلمقنقننو لصننلىلمهلللعلحننهل عت حرنننظل نننموظ،ل
ًقالم قنومحالفشحنالعرن ًس،لفر ئولمقس ًمـ،لًقنندولبنهقكلمقنمشس ًمقر نن ًمقعنس ل د ننلمقحنأل

ًاحـز ل ل.مقعنقرلبعسل  ئع نلبفشـن
ل،ً ننسلإلشننن لمقرننن سلمقكنننيرلاقننىلمق ننو  ل ر ننسإللعنننضلعلشننزضلبننهلمألمننالفننيلع ننححنلشنن،و  نل

مقشفنصنح لفنيل حفحنالاعرنن ل نهملمقر نسإللقكنيلع نو  نلللًعننمعحسثلعالمق و  ل ر سإللعنض،ل
ًمقر ًفرنظلقررشضحنولمقزمنسل الليرن ضلمألقالمقعنمنالمألمال ًبرنليحرألم لحالمألما،ل كنس،ل
ل.مقشيليروضلعلح نلم قوضلمقحرحل

                                           
لاقحهلصنلل(1) ًمقسيررنمطحا،لمنايلقنبألم شنـ  ًـلمق و  ل حنسلشن نبلبنرفالمقرنانيلمف/لًمنلبعنس ن،لد مقنالقلنس شو لل08 مايلقلراقللمرسمال س

ًـل–ًمنلبعس نلل01مق و  ل ئقنسلقر نضلمقحكرلفيلم قوضلصن"لعروم  ن  .مالمقجزءلمألً لمالمت وعنولمقرس
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مق ننو  لفننيل نيننالمأل رحننال"لل:مفحننسلشنن نبلفننيل ننهملمقرعرننىلإلس/لً ررنن لمننالمقننس شو لل
ًقننيلمألمنننلمننالمألختنننءل ًعع ننرل أل  نننلًقننحلالقلوصننو لاقننىلإلفضنن لمآل مءلفننيلمق نن،وسلمقعنمننال

ًانس مقشيل سلعشنعبلعلنىلم فن ًقنهقكلف نيلمنالمرشضنحنولل؛نمد لبننقنإل لإلًلعحرلنهلمقر ن،وقحال
ًبنقشنقيل يلفضحلالا  ن حال ن  نلمقسيالمقحرحلم ًعكنيرلم   نس،ل ل".اشنمضلمقعر ل

ععرحنألمق نعو لمقنوطريلل-انسمظللـًمزمين ننلعسينسل–ًمالإل رلمزمينلمق و  ل": رنليرو ل
الإلًل ننننومب رلفننننيلشنننن،وسلمقننننوطاليعرننننألألسلمقننننشتوعل إل لإلفنننننمدلمألمننننل؛ًمق عنننننو لبنال شرنننننء

إلسلمقر نننحنل إلسلمقرضننننينل ضننننين ر،ل م ا ننننسلقنننس لمقرنننومطرحا،لقنننس لمقكنفنننالبنال شرننننء،ل
ننن ًبنقشننننقيليوا  إلسلمقر نننشر  لم نننشر ل ر،ل سلمقر نننعنلمنننالخنننو لع نننند لمآل مءلفنننيلم ننحن ر،ل

ًع حننننلمق نننو  لإليضننننظلمقررنننن لقشنبحنننالمألفننننل مدلعلنننىلإلدمءلمقرضننننينلمقعنمنننالمقشنننيلعرنننالمقنننوطا،ل
ًا رننننلعلنننىلمقعكنننال مقوظننننن للمالاشرنعحنننالمقعنمنننا،لف نننيلاللعع نننرلمنننالمق نننل حالفح نننب،ل
ًم ا ننسل ًابنسمءلمقننإل ل ًمقشئمن ،ل ًمقشفكحننل عسعو رلاقىلمالششنمم،لفشنسعو رلاقنىلم يجنبحنال

ًقننحالمفعننوالظلبننهلإلًلفحننه إلسلي ننن ملقننهلاللبننسلاذلل،بنقر ننن  ا،لفحكننوسلمقرننومطالبننهقكلشنننيكنل
قنننإل لألسلمألمنننليشعلننألبننه،لً كننهملعرننرحلمقفنصننالقلوصننو لاقننىلمقنننإل لمق ننحححلمننالًي ننس لم
مقفنصالإليضنظلق  و لم مكن ننولمقشنيلعكنوسلموانودـلقنس لمقك حننلمنالمقرحنندموللًعررح ناحال

ًمقرس مو ل(1).".ًعك للعالم مكن حنول
 :الوقاية من الزلل

ًمقش ننننلم،لصننننفالل،شننننكلإلسلمقنننننإليحالخحنننننلمننننالمقنننننإل لمقوماننننس  ًمالبشعننننندلعننننالمقفنديننننال
يكش   نلإل لم لرلمالمقع ندمولم قومحالمقشيلعنع مل ل نلبنقجرنعنا،لفنق نو  ل نيلإلفضن ل

لمقررننن لل،مقرخشلفننامقتنننقلقرعنفننالمقحلننو لمقررنقنن الفننيلمقرجنننالول اذلمقنننإل لمق ننن بلمرننـن
ال ل ننرن الالقننشرنم لمقحكننر،لً ننيلعجرننبل ًـ  ًمننال رنننلعكننوسلمقر ننن ـلمألمننو لمقرشننن  لمقحننن،ل

لمقشيلعئعىلمالمال فنمدلبنق لتا ل.مقضنـ 
ل
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 :حق األمة يف املشاورة :ثانياً 
إل  ننلقح ن لعنفننظلفنيلمقرجشرنيل ًاوبلمق و  ل مالمقر ن  لمقشيليجبلمقشن حزلعلح ن،ل
ًيرنو لمألقنشنذل الـلمألمننو ،ل ًا رنل يلمنالمقوما ننولمقشنيليفن ن نلم قنوضلعلنىل م قومي،ل

قشرننندلاقنىلمق حنالاسلاارنعلمألمال وعلمالمقشع حنلعنالم  مدـلم "لل: هملمقرعرىمق ر و  لفيل
ًي ررننلإلسلل"اسلمهلللإلان لإلمشيلإلسلعجريلعلنىل نوقا"ل:مهلللعلحهلًقلرلصلىمنليروقهلمقنقو ل

ق حنالإل ل واظلإلسلمقخلحفالفيلم قوضلالليركالإلسليعتىلقرف هلانألمقشع حننلعنالم  مدـلم 
رجرنننوعلقإلًلللللألسلقنننلتالمقش ننننييلقجرنعنننالمقر نننلرحا،لل؛ي نننس لع ننننيعنظللإل نننهلالليرلنننكلإلس

ل."مألما
ًفرنظلأل لمالإلشكن لمقسيررنمطحالمقحسي نا،لالليركنالإلسل  ن لاقنىلل اسلذقكلي  نلإل هل

منل ن  لم قوضلفيل هملمقخ وص،لمالإلسلا مدـلمقخنقأل يلمقشيلعع نلعالا مدـلمألما،لفل نل
ًسلاكنم نلاألمقشع  ًذقكلفحرنلقرليندلب ئ هل ةلفيل ن سلل؛ق حاحنلعالم  مدـلم ًاس نلد

ل.(1)إلًلقرا
ل

 االلتزام بالشورى :ثالثاً 
او لمس لمالقشزمضلبتلبلمقنإل لفيلإلمنو لمقجرنعنالمنالإل ن للنظلفر حلنظلًميلإلسل رننملخوف

لفيلمقر نن  لمقشنيلعش ًـ  لمالقشزمضلبنقر ن ًـ  ًمقعرس،لااللإل رنل ناحلمقنإل لمقرن  لبضن  ن لمقح ل
ًاننسل؛بنقش نننييلب ننك لعنننض  رنننلً ننحرنلمننال  نن ،لللل ألسلذقننكلقننحالمننالمخش نننصلمقخلحفننال

ًااللفرنسول حرش ننن ،ل ًـ  لمالقشننزمضلبرشحجنالمقر ننن ًـ  ل؛ نهقكلل رحن لاقننىلمآل مءلمقشنيل ننندولبضنن
ًعرن لمقر نيلصنلىلمهلللعلحنهل ًمق نرا،ل ًذقكلألسلم س لمالقشزمضلبنق و  ل ول  وصلمقرنن سل

ل.لًقلر
ًِْ   ْرلِفنيلمأَلْمننِل}ضلمقنقنو لبنق نو  لفنقرن سليلزلل  رننلي نللارنعنالمقر نلرحال{لًََشنن
ننرَن  رْل}بننئسل ً دلعننالمقنقننو لإل  نننلمننالاننسيشلفننيلاقزممحننالمق ننو  ،ل{لًَإَلْمننن   ْرلش ننوَ  لبَنحنْ  رنننل

                                           
 .ًمنلبعس نل41إلصو لمقحكرلفيلم قوض،لمقرنايلمق نبألصنلل(1)
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لمألخننهلبرشحجننالمق ننو   ًـ   رنننلإلسل رنننملمقشزممنننللل،ً رنننملاعفنننقلعنننضلبننحالمقر ننلرحالعلننىل ننن
لفنيلمخشلنللم ًـ  ق ن،وسلمقشنيلعش ن لبنقرضننينلمألقنقنحالقلر نلرحا،لإل لمقرضننينلمقشنيلبنقر ن
لإلخن ،لمالاش ندلًعحشن لاقىلمقش نييلإل ل.بع نـ 
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 املبحث الثاني
 اجملالس النيابية والشعبية وتطبيق الشورى

 

 :ضرورة اجملالس :أوال
لفنننيلمنننسم سلمقفرنننهل ًمانننب،لعلنننكل نعنننسـلشننننعحالمعش نننـن منننناللينننشرلمقومانننبلااللبنننهلف نننول

ًعلنننىلإلقنقننن نل نننن لمق نننحخلع نننسلمقو ننننبلخنننوفلإلسلا نمنننالمجننننقالم  قنننوميلمقرخشلفنننال
ًما ا ل ًـ  ل.(1)مقر ن

ل رننو ل ًمن  نننلال:ًق نننالمقفكننـن سلمقرجشرننيلم قننوميلفننيلبسميننالم قننوضل نننسلصنندحنمل
ًمالخش نصلإلًلإل ن لمقحن ل ًذً لمقنإل ل لفحهل ًمقرو لمقرامـن قهل عن ح نلق وليركالمعنفال ً 

ًسلفنيلإلمنن اللًمقعرسلمقهيا ًيوانس ًاشىلمالي نيعوسلقرليكالعسد رل  حننل ً ع ر،ل عجبلم ن
ل.ل ني المالمقرحندـ

ًماننسلمننر رلل ًي ننشفحسلبكنن ل قرننسل نننسلمقنقننو لصننلىلمهلللعلحننهلًقننلرليعنننفلإلصننحنبهل
قننهمل نننسلي نن  لعلحننهلل؛بو ننعهلفننيلمقركنننسلمقننه لي ننلحلقننهل رنننل نننسليعنننفلإل نن لمق ننو  

ًمقش ن ع ر،ل هقكل نسلمقخ ًسلب رارع رل ًي شفحس ل.لفنءليعنفو  رل
ً حن ن،للإلمنلبعسلإلسلفشحلمهلللعلىلمقر ل ًمقعنمقل ًبودلمق ومدل رحالب ودلإلخن ،لم نل

ًمقعرننسل ًبعننسلإلسلعفنننقلمق ننحنبالفننيلمألم ننن ،لقننرليعننسلبن مكنننسلمقوصننو لاقننىلإل نن لمقحنن ل
لمقرجلالإلًلماق المرن قالمق و   ًمال رنلبسإلولفكـن ًماس،ل ل.ًارع رلفيلمكنسل

ًمرن قنننالمقسيررنمطحنننا،لًم ًانننسولماق ننننولمقحكنننرل قوم نننيلإلسلمقنننسيررنمطحنولمقدنبحنننالإل
ًمقرجنننننقالمقشننننيلعواننننسلفننننيلمأل ننننننقحر ًمألاننننزمبل إلينننننل ن نننن لل،إلبنز نننننلمقرجنننننقالمقرحنبحننننا،ل

لمق نننو  لفنننيلمقع نننو ل ًقنننالم قنننومحالإلا نننـز مقش نننرحنولمقشنننيلععتنننيلق ننننل  ننن لإلسلعر ننننلمقس
ل.مقحسي ا
ل

                                           
ل.ًمنلبعس نل01ل مايلماقفه،لمق حنقالمق نعحا،صنل(1)



 -04 -

 :إلسالم وبعدهجمالس العرب قبل ا :ثانيا
ًقكننالقننحال ًبعننس ل لمواننودـلقننس لمقعنننبل  نن لم قننوضل ًمننيلذقننك،لفلرننسل ن نن لمقفكننـن

ًـل}لعلىلمقرحنولمقرنر رلمقنه ل ننم لمقحنوض،لفلرنسل ن ن ل رننملفنيلمكنال ًمقشنيل ننسل{لدم لمقرنس
ًيشخهًل ًقوملإلمو  رل ًمر ننل ننم لرمقرنم مولمقلميجشريلفح نل  ن لمقروضلقحشسم  رالفيلمجشرع ر،ل

ًمر ننل ننم ل شن لمحرنسلصنلىلمهلللعلحنهلًقنلر،ل نهملمرنطع ًعنسضلمقشعنمن لمع نر،ل البريل نشنرل
ًـقألقللمنلع ل ل.نفلعالدم لمقرس

ًفنننـلمقنقننو ل{لقننرحفالبرننيلقنننعسـل}لً نننسل رنننملفننيلمقرسيرننال ً ننسلإلعنن لشنن نع نلبعننسل
ًملمناليخلنللمقنقنو لصنلىل ًم توقلمق حنبالمالمأل  ن لاقح نلقحخشن  صلىلمهلللعلحهلًقلرل

منرلذ ننبلصنحنبالمقنقنو لصنلىلمهلللعلحنهلًقنلرلمنالمقر ننانيالل،هلللعلحهلًقلرلفيلاكرنهم
ًفنيل ًفننـلمقنقنو لصنلىلمهلللعلحنهلًقنلرل ً سلش سولإلً لعرلحالشو  لبعسل اقح نلبعسلذقك،ل

ل.مو لمقر لرحالً يلعوقحالمقخلحفاإلإل رل
نبهلفحنه،لًميلذقك،لف سلمقركنسلمقه ل نسلمقنقو لصلىلمهلللعلحهلًقلرلي ش نحنلإلصنح

ًقالمقرسيرال ولمقر جس ل.ًير رلمالخوقهلمخشلللش،وسلمقحكرلفيلد
ًقنالاحنشلل،ًفيلع سلعرنلبالمقختنب   ن، لإل ل  نىلمهلللعرنه،لعنرلا نمنالماق ننولمقس

لعسخ ل تنقلمقحكرلفيلم قوض ًبسإلولفكـن ً ع  لمقر نقح،ل ًيا،ل ًم ل.(1)مقس
ل

 الدول اإلسالميةتكوين اجملالس وفقا ألصول ممارسة الشورى يف  :ثالثا
ًمقرحلحنا مش عنالل، ننم لمقعسيسلمالمقسً لم قومحالبنألخنهلبر ننضلمقرجننقالمقش ننيعحال

ًقجننئولاقننىل  نننضلمال شخنبنننو،لالخشحننن لمننالير لننوسلل،فننيلذقننكلمقشجنبننالمقدنبحننالب ننك لعنننض
ًطنلفنننيلمقرنخنننبلعلنننىل إلقننن نلشنننندلمقجر نننحا،لل،مق نننعبلفنننيل نننه لمقرجننننقا ًً نننع لشنننن

ً ننوم حالمال شخنننبلًمقوصننو لاقننىلقننالم ًبعننضلمقسقنننعحنل عحرننال ننيلقننالمقنشننسلفننيلمقعننندـ،ل
ًمق لننوم ًسلمقر نء،لفضولعالشندلا نالمق نحنل ًم نحلل،عر ن لعلىلمقنان لد سلً نيلإلً

                                           
لل-ع سلمق نفيلمحرسلع سلمقلتحل،لعن يخلم قوضلفيلع نلمقر وـلل(1) ل.ًمنلبعس نل414صنلل0889مقرن ـن
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دلعنمالب هملمق نك لالليش نندضلمنيلمننل ن  نن لمنالإلسلانألمقر نيعنالفنيلمق ننيعالمكفنو ل شًن
ًقالم قومحا ل.قك لماليعح لعلىلإل كلمقس

ً ننسلله سلشننندلمقجر ننحالمقننقننهملفنن  عشضننررهل نن لمقسقنننعحنلمقحسي ننا،لاللعايننس لمق نننيعال
ًمقشنيلإلعتن لمقحرنوقلمق حنقنحال ًقالم قنومحال ًمحرالا  نءلمقس ق ألإلسلعن رنلقل ححفا،لإلًل

ل.(9)قرالي شن وسلميلمقر لرحالفيل  و لإلاكنضل ه لمق ححفا
دلمقوماننبلعومفن ننللقكالمقسقننعحنلاللع ننينلإلاكننضلمقفرنهلم قنوميلفحرننليشعلنأ بنق نًن

ل ًمقعلننر،لً ننولمنننليش نن بلفننيلم ننكوول  حننـن لعلننىلمالاش ننندل فننيلإل نن لمق ننو  لمننالمقرننسـ 
إل ل  نلالليعنفلشح،نلعره،لمرننليجعن ل إلً ح نلإلسلمقرجنقالمقرحنبحالعرن سلقلتالمقش نيي،ل

ل.مقحكومنول يلمقشيلعرفندلبنقعرلحالمقش نيعحا
ًطنلفننيلمقرنشننححالع ننش سفلقننهملف  رنننل رشنننالعلننىلاكومنعرنننلم  قننومحالإلسلعضننيلشننن

لعلننىلمقش نننييلعلننىلمأل نن لفننيل ًمقرننسـ  لإلعضنننءلمقرجنننقالعلننىلف ننرلمقش نننيعنول عحرحننأل ننسـ 
ًم نلمال شخنبحننالإلسليحرلننومل   نن المننالمقرنشننححا،ل ننئسلع ننشندلفننيلمقرنشننححالفننيل  ننللمقننس

فننيلمخشلننلللشنن ندمولفننيلمق نننيعالإلًلمقرننن وس،لعلننىلإلسليكننوسلمقر ننللمق ننن يلمننالمقخ نننمء
ًيجبلإلسليحرلوملعلىلمأل  لشن ندـلانمعحنا،لل،مقر ن  لمألخن لمقشيلععنكلعلىلمقرجنقا

ً ل ل{لانننوم لمقتنشننننسل}اشنننىلاللينننس  رننننل نننن لفنننيلمع نننرلمقرجننننقالإلًلع نننشئمنلمقرلنننالمقرنننندـ 
الل ًممنننل ًمأل ًماننسلي ننس لقلرننومبلمقشواح نننول ب صننسم لمقرنننم ،لإلًلي ننوسلمقرجلننالشننخةل

ل.ي شتحعوسلإلسليخنقفو 
لمقرحنبنالإلًلمقو نقنا ًقكنالقننحالعنالمألمنال ل ننل رنننلل،ًمق ننيعالم قنومحالاللعننفضلفكننـن

ً لنهلفرننم،لً نرلارنعننال ًا رننلمقو حن ليرننوبلعرنال  نولمقحنن لفننيلمقرجننقالمقرحنبحنالمقدنبحننا،ل
ً لو لفيلعر حل رلفيلمقرجلا ل.مقرنخ حالمقه ل

                                           
ًمق نيعالم قومحا،لمقسم لمقر نيالمقل رن حالقلر ن،لمقرن نللل(0) ًقيل ًقيلقحروقلم   نس،لد مقنولفيلمقرن وسلمقس ـ،لصنل مايلقلراقل،لمقرن وسلمقس

 .نًمنلبعس ل119
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رجننقالمقش ننيعحالإلًلسلذقكليرشضيلادخن لععسيوولعلىلدقننعحنلعكنويالمقإلاللشكل
ل.مق نقرن نو

ل

 :اختصاصات الربملان :رابعاً 
ًقننننىلق نننننل ننننيلم رننننالإلسلمقرًبنقر نننن الالخش نننننصلمق نقرن نننننو،لفرننننالمقوم ننننحل  رننننالمأل

ًيجننبلمقشرحننسلبرنننل ن  ننن لمننال  نن لمننالإلسلمقش نننيعنولاللعننندلفحرنننلفحننهل  ننوصلفننيل مقش نننيي،ل
ًيشنعبلعلنىلذقنك،لإل نهلالليجنوزلمقش ننييلإلبنسمظل فحرننليخننقللمننلعرضنىلبنهلمق ننيعا،للمق نيعا،ل

ًمقرننن وسلمقشننيلعكننوسلفننيلمقرجلننال ًاننودلعرنصنننلمننالارلننالشنن ندمولمق نننيعال اللشننكلإلسل
ًمسلقلنشخلةلمنالمقرجننقالمق نكلحالمقشنيللل،يكف لعحرحأل هملمق سف  نهقكلف  نهل نسل سلمأل
ًسلمحشو  سلفوقلمقررن بل،عر  لبرنءلد ًسل ً  ل.إلا نمنلد

ًدلمحًيضنننننبلمقر نننن ل رنننننلبنننننقفوا ًدلفننننيلإلفنيرحننننن،لفرننننسلمعشننننندولمقرننننن ًمقرننننن  نننننـلنلحال
ًقكنالعرنسمنل ،ل ًدلعرلحنالمق رننءلاقنىلد انال  حنـن إلعرر لمقرن مقفواحالعرسمنلي روسلإل ومخ ر،ل
يح لمقر نءلف سلمقفواليرنضلدمخن لمقكنو لفنيلانحاليرننضلمقرنندلفو نه،لفننقت يليدلنبلمقشت نيل

ًقننحاللنموسرننسلمق نقننالفننيلمقعنننقرلمق نقننشليال:قننهمليرننن  ًمر نننلمقرجنننقال فننوقلمقراق نننول
ل.بسمخل ن

ًمقن نبالمقرنقحا،لف يل ً لمقن نبالمق حنقحال ًم لمقرجنقالمقرحنبحالمألخن ،لد  هقكلمالإلد
ً نسلمقخلفنءليتل وسلمالمأل لمقرحنضلب ن،ل ًـ  ًم لمقشيلعرن لمق نيعال ن ير رلاذملولمالعرنمالمألد

ًعرن،لإلاس رختئلإل ل.ًاسثلذقكلمالإلبيلبكنل
ًمقرحلحنننالفنننيلمأل ننننقحرلاقنننىلععوينننسللًيننناد ل عت حنننألمق نننو  لفنننيلمقرجننننقالمق نننع حال

ًاقننننىلايجننننندل ننننومد لإلًل لفننننيلمخشلننننللإلمننننو لاحنننننع ر،ل ًـ  مألشننننخنصلعلننننىلمرن قننننالمقر ننننن
ًعلنننىلمعخننننذلمقرننننم ولفنننيلمخشلنننللشننن،وسل الولمق نننحححا،ل مجروعننننولعشعنننودلعلنننىلمقرنننسم

ًقننا،لبححنننشليكنننوسلب مكنننن  رلمقنننسخو لفننيلعضنننويالمقرجننننقالم "لقش ننننيعحالمقرحنبحنننا،لف نننيلمقس
ل".م ن  لقل و  لمقكنملا
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ًمق نننع حا،لفنننن رلإلسلمألعضننننءلفح ننننل ً  لمالاشحنننندلعنننالمقرجننننقالمقرحلحنننال ًمنننالمقضنننن
اللععش نننلقننلتالع نننييلبننئ لاننن ،لبنن ل ننيلصننواحنول ًدـل يرشخ ننوس،لااللإلسلقننلتنع رلمحننس

ًمعخنذلمقرنم لفيلإلمنو لم  ل ًـ  ًلقلر ن  نيلصنواحنولعننع مل لنحرلمقنه ليوانسلفحنهلمقرجلنا،ل
ًم شنننمفلعلنن ًمقدنننزل ًمقك نبنننءل ًعح ننحاللىبش ننححنلمقرنمفننألمق لسيننا،لمنمفننألمقرحننن ل مقر نفننال

ًمقحفنظلعلىلمق ح،ا فلمقححنـلفيلمأل نقحرل ل.ظًن
إلًلمقرجنننننقالمق ننننع حال"لمق نقرن نننننو"ًبنقجرلننننالف  ننننهلفننننيلدمخنننن لمقرجنننننقالمقش نننننيعحال

ً دمبلمألخننن لمقشننيلعواننسلفننيلمأل نننقحرليجننبلمقشرحننسلب ً ومعننسلمق نننيعالم قننومحال ر ننند ل
ًـ  ًمقرحن  رنلإل هلفيلانقالعسضلً والمألمو لمقرعًن العلنىللل،إلخوقلم قوضلفيلمقررن ل

ًمقحنمننا،لف  ننهليجننبل مقناننوعلل–  نن لاصننسم لمقش نننييلل–مقرجنننقالبنقننهمولمننالاحننشلمقحنن ل
ًمقشرحسلبه،ل رنل نولمق ن سلمآلسلفي ار و ينالم ننلمقعنبحناللاقىلا المناعحالالقشتوعل إلي نل

مننالعنننكلمقش نننيعنولمقن ح ننحالعلننىلمجرننيلمق حننوثلم قننومحا،لً ننيلإلعلننىلا ننالاقننومحال
ل.ذمولمناعحالفر حالفيلم ن

ل
ل:مهمة اجملالس التشريعية يف جمال الشورى مبا يلي (1)ال حيدد البعضل
ًم نحنلفنيلمق ننيعالل-ل1 ً لمقرجلناليرل،عرسمنليكوسلاكرلمقر ئقالمف ولً ح ننلفنيلفن سلد

ًم ح ل.عف رلمقرعرىلًصحن شهلب ك ل
عرسمنليكنوسلاكنرلمق ننيعالمجرن لاللعف نح لفحنه،لفحجنبلمالاش نندلقو نيلمقحلنو لمقشنيللل-2

ًع   لعت حعه ل.عو حلمقرجر ل
لقلوصنو لاقنىلاكنرلقألمننلعلنىل نوءلإلاكننضللل-ل3 ًـ  ًاودل نة،لفحجنبلمقر نن فيلانقالعسضل

ل.مق نيعا

ل

                                           
ل. مايلدل(ل1) ًمقنسيررنمطي،لقننبألم شننـ  ًـلبنحالمق نو  ل عرنلبوزينس،لبح هلعالمف وضلمقسيررنمطحالمالمقش و لم قومي،لمقرجلنسلمق نن يلمنال نس

 .19اقحهلص
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 خـــــــامتة
ًقلرضنينلمقن ح نحالمقشنيلي حن ننعن رنلقرف وضلمل خنصنال ضننينلمنال نرلل،ق و  لفيلم قوضل

ًـ  ل.ًمنلالليجوزلمالإلاكنضل،ًمنليجوزلفحهلمق و  ل،ًاقزممحالمق و  ل،إل  لمقر ن
ًم ش حرنننلاقننىلبعننضلل ًمقرحلحننالفننيلعت حننألمق ننو  ،ل ً لمقرجنننقالمقش نننيعحال ً ننهقكلبح رنننلد

ًمقررشنانو،لإل ر ن ل:لمقرشن  ل
ً لعر ننلبحنن ،لً نهمليضنيلمقشزمضللل-1 ًعنسضلانومزلمقخنن مقرجنقالمقش ننيعحالبئاكننضلم قنوضل

ًفرننننل ًبنقننهمولمنننيلق حننودملعلننىلقننلتالمقش ننننييلمقشننيليجننبلإلسلع نننعل ضننومبملمالاش ننندل
ً دولفحهلإلاكنضل تعحالملزما ل.منمعنـلمنل

لاعننندـلمقر ننلفننيلطنيرنالعكننويالمقرجننقالمقش نننيعحالبرننليجعل نننلعشضنرالفنيرننلل-2 ًـ  نلمننال نن
ًفنيرننلمنالل،مقرجش سيالمقرنند يالعلىلمقوصو لاقىلمألاكنضلمق نعحالمالمألدقالمقشف حلحا

ًمألفن حادم لمقخ نمءلمقرند يالعلىلمقشع حنلعالا ل.لـلمألما،لميلمقش عندلمقج لال
يجنننبلمقشعنمننن لمنننيل قحننننولمقسيررنمطحنننالمقدنبحنننالبشوانننهلاقنننوميلي نننش عسلصننننمعلمألانننزمبللل-ل3

ً  نع ننلل،ًمقحنسللمنالعنسدلمألانزمبل،ىلمق نلتاقرجندلمقوصو لاق ًاود ننل اشنىلاللي نسدل
ل.لًاسـلمألما

إلقننننالعت حننننألمق نننننيعا،لل–إلسلي ننننرحلبواود نننننلل–يجننننبلإلسلعشضننننرالبنننننمم لمألاننننزمبللل-ل4ل
إلخو  نل ًلًمالقشزمضلب دمب نل ل.عروظل والظل

لمقر نننن  الفنننيلل-ل5 ًـ  ًم ا ننننسلبضنننن مقعرننن لليجنننبلمعخننننذل ننن لمقوقنننن  لقشحرحنننألم يجنبحنننال
ًسلإلخننن لل،مق حنقننيلقننس لمخشلننللطوم ننللمألمننا اشننىلاللعرش نننلمقر ننن  العلننىلف،نننولد

 نن  لمقعنمنالمقشنيلاللعشتلنبلًاذمل نسلمقش نييلقلتالمقرجش سيا،لف سلابسمءلمقنإل لفيلمقر
ل.،ل ولاألقك لمقرنسنع نيعظل

إلاننسلمقوما نننوللل مننيلايجننندل إل لعنننضليننس ملإلسلمقر ننن  الاننزءلمننالإلاكنننضلم قننوضل
ل.مقرروطالبنقجرنعالمقر لرا

للل-ل6 إلسلينننشرلمقش نننوي لبشومفنننألمآل مء،لمننننلإلمكنننالذقننننك،لاشنننىلالليننناد لمقش نننوي لاقنننىلامنننننـ 
ًقحنننالمقحسي نننالعلجنننئلاقحنننهل ًعرننننانلمآل مءلً نننولإلقنننلوبلبنننسإلولمقرر رننننولمقس مقر كننننوو،ل
ًفنالفنيلمقرجننقالإل ل ًبنأل ل حنالمقرعن ً  لإلسلعشخنهلمقرننم مولبنقش نوي ل ًقحالمنالمقضنن

ل(.1)زم س%ل50
ل

لل.وآخر دعوانا، أن احلمد هلل رب العاملني
 للللل
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

واصلى  واسلىم ىىل  رسلوله  َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم  : هلل رب العالمين والقائل سبحانه الحمد

َِاارَ َ   :وهو النبي المؤيد بالوحي ، والمعصوم الكريم لذي خاطبه ربه ، ِراا ََمْمارر  ْرُهْم  َوَشاوور
ََِتَوكَّْل َعَلى َلّلهر  ملا ) : الصحابي الجىيلل ابلو هريلرض رهللالي هللا ىنله، والذي قال فيه  َعَزْمَت 

  آللله الطيبللين ىللوى( شللورض حصللحابه مللن رسللول صللى  هللا ىىيلله وسللىم مرايللا احللداث اك للر 
 ؛ وبعد إل  يوم الدين واهتدى بهديه  الطاهرين وصحبة اجمعين ، وىى  من سار ىى  دربه

مسلتوى  فإن موهللاوع الشورى والديمقراطية من الموهللاوىاا الحيوية بالغة احهمية ىى       
دقيللف ، وفللي  مي الللدولي لبح هللا ، وفللف نيللر فقهلليمجمللا الهقلله ا سللا ياحمللة ، وان تصللد

احجتهاد الجماىي الرصين ، تأكيد بالغ ىى  ذلك ، باىتبار ان هذا المجملا يم لل مرجعيلة اطار
فقهية لامة ، ذلك ان هذا الموهللاوع يهرض نهسة في مختىف دول ىالمنا احسامي ، وبخاصلة 

مشاركته الهاىىة في ادارض شؤون الدولة  ، وهللارورض ص ىى  حقوف احنسان وكرامته ان الحر
 .ا باا مطىباث ىاماث ىى  مستوى احمة وشعوبها وتنييم احواله

ومن هنا اىددا  هذا  البحث ليناقش في دورض مجىس المجما ال انيلة والعشلرين التلي تعقلد      
المعيللم الصلبا   اححملدسلامية لسللمو  اميرهلا الشليح صللبا  فلي دوللة الكويلا الشللقيف برىايلة 

 . حهيه هللا تعال  ورىاه 

التي كانا البيا المىكية لىهكر ا سامي  مؤسسة آل قدمته ال  قد حث كنا أصل هذا البو      
سلامية ىملان برىايلة  اللذي ىقلد فلي ىمؤسسلة لخصصا الدورض ال ال ة ىشرض لىمؤتمر العام  قد

الهترض ملن  في لصاحب الجالة المىك ىبدهللا ال اني ابن الحسين المعيم حهيه هللا تعال  ورىاه 
نيلللللام الحكلللللم ا سلللللامي  : ) م بعنلللللوان2002أب  22-25موافلللللف هللللل  ال5225رجلللللب  5-7

نيام الحكم ) : بعنوان  امستهيهللا اوقد قدما له بح  . (الهروف وإمكانية التعايش : راطيةوالديمق
المقصللود بالديمقراطيللة فللي المجتمعللاا  بينللا فيلله ، (  الشللورى والديمقراطيللة ا سللامي بللين

بقصلد الوصلول ؛ مقارنة بينها وبين حقيقلة الشلورى فلي النيلر ا سلامي  االمعاصرض ، وىقد
إللل  الموقللف ا سللامي مللن الديمقراطيللة ، وبيللان إمكانيللة تبنيهللا فللي المجتمعللاا ا سللامية 

في إطار يركز ىىل  بيلان الحكلم   وما حدود ذلك وشروطه واآللياا الازمة له ؟.. المعاصرض 
، الحكم ىى  الشيء فرع ىن تصوره ؛ وبيلان المقصلود منله  الشرىي المعتمد ، من منطىف أن

وىىل  حلرص الشلريعة ىىل  تحقيلف ، اىتماداث ىى  النصوص والتطبيقاا المتعىقة بالموهللالوع 
مصلللالل العبلللاد ، وفلللف ملللا بينللله ىىماؤنلللا فلللي مباحلللث مقاصلللد الشلللريعة والمصلللالل المرسلللىة 

 .واحستحسان والعرف 

ىتوجله العلالمي إلل  تبنلي الديمقراطيلة ، ىنوانلاث ل نيلراث وهللاوع هذا الم دراسة وتأتي أهمية      
حستقرار المجتمعاا ا نسانية وتقدمها ، وبخاصة في مجال الحياض السياسية ، والمحافيلة ىىل  

بحيللث بللاا تبنللي الديمقراطيللة مطىبللاث ىالميللاث تركللز ىىيلله حركللاا .. حقللوف ا نسللان وحرياتلله 
قياسلللاث لملللدى تقلللدم المجتملللا وأصلللبل الموقلللف منهلللا ما صلللا  فلللي المجتمعلللاا المعاصلللرض ، 

، ومعيللاراث لىحكللم ىىلل  صللىو  الللنيم والمللذاهب والحركللاا والتجمعللاا وا حللزاب ونهوهللالله
 .السياسية 
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أن الحكللم ىىلل  نجاىللة ا فكللار  الدراسللةفللي مطىللا هللذه نعللرف ومللن ا هميللة بمكللان أن      
والمهللاهيم الديمقراطيللة بللاا يركللز ىىلل  صلليغها وآلياتهللا وآ ارهللا ونتائجهللا ، وح يهللتم بأسسللها 

ومن هنا .. الهىسهية ، وما كانا ىىيه مهاهيمها في البداية أو في إطار النيم والهىسهاا ا خرى 
الحكلم ىىيهلا ملن الناحيلة الشلرىية ، فإنه من المهم الوىي ىى  هذه النقطة  هميتها في تسلهيل 

حيث يبادر العديد من البلاح ين المهتملين بدراسلة هلذا ا ملر إلل  القلول بتحلريم ا خلذ با فكلار 
والمهللاهيم الديمقراطيللة بللالنير إللل  أسسللها الهىسللهية ، باىتبارهللا مصللطىحاث ىربيللاث طارئللاث ىىلل  

وأن ا خلذ بهلا قلد يلؤدي إلل  .. المغلايرض  ال قافة ا سامية ، له مدلوحتله الخاصلة فلي ال قافلاا
الخىط بين الهىسهاا والنيم ، واسلتيراد المهللالامين ىيلر ا سلامية ، ولليس فقلط ا خلذ بالصليغ 

 .واآللياا 

ويمكللن تشللبيه مللا يللدور حللول اسللتخدام لهللي الديمقراطيللة فللي الهكللر والواقللا ا سللاميين      
فقلد سلم  بعلض : كية منتصلف القلرن الماهللالي المعاصرين بما دار حول استخدام لهي احشلترا

الباح ين ما قدمه ا سلام ملن معالجلة لمشلكاا الهقلر وتوزيلا ال لروض واللدخل وتحقيلف العداللة 
احجتماىية في ا سام بإشتراكية ا سام ، ورفض بعهللاهم هذه التسمية واىتبرها خطلراث يهلدد 

لمهلاهيم الغريبلة ىلن ا سلام فلي هلذا الهكر ا سامي المعاصر ،  نه يؤدي إل  دخول بعض ا
 :سوف تهتم ببيان ا مور التالية  هذه الدراسةوىى  هللاوء هذا كىه فان .  (1)الهكر 

المقصود بالديمقراطية في المجتمعاا المعاصرض وىاقة ذلك بأصولها الهىسهية بهدف بيان  .5
 .إمكانية فصىها بصيغها وممارساتها المعاصرض ىن أصولها الهىسهية 

قيقة الشورى في النير ا سامي أدلتها وتطبيقاتها ومقارنتها بالصيغ الديمقراطية ح  .2
 . المعاصرض 

الحكم ىى  الصيغ الديمقراطية المعاصرض من وجهة نير إسامية وبيان كيف يمكن   .2
لىتطبيف ا سامي المعاصر أن يتبن  هذه الصيغ وينتها بها دون إخال بالمبادئ والقواىد 

 .ا سامية 

 . وأخصص لكل أمر من هذه ا مور مطىباث مستقاث      
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 المطىب ا ول
 المقصود بالديمقراطية في المجتمعاا المعاصرض

 وىاقة ذلك بأصولها الهىسهية
 

، وقلللد نلللادى المهكلللرون  (1)يلللذكر البلللاح ون أن الديمقراطيلللة تعنلللي حكلللم الشلللعب لىشلللعب      
 . والمصىحون بهذا المههوم في وجه الديكتاتورية التي تعني حكم الهرد لىشعب 

وقد أوهللاحوا أن هذه الىهية قديمة في اسلتعمالها إذ اسلتخدمها ا ىريلف القلدام   ول ملرض      
أي " ديمللوس : " فللي القللرن الخللامس قبللل المللياد ، فهللي مصللطىل يونللاني مركللب مللن لهيللين 

أي السىطة فهي تعني سلىطة الشلعب ، وقلد يهلرا أول ملا يهلرا فلي " كراتوس " لشعب و ا
اللذي " قبل المياد  200 – 260توسيد يوس" كتاب تاريح حرب البيىو بونيز لىمؤرخ اليوناني 

إن دستورنا ح ينقلل ىلن اللدول ا خلرى ، فلنحن : " التالي  –وهو ير يه  –نقل قول بيريكىيس 
ولهللذا تسللم  .. ترىلل  ا ىىبيللة ح ا قىيللة  –يقصللد أ ينللا  –إن حكومتهللا .. نمللوذل لرخللرين 

أن بيريكىيس كان يتصلور الديمقراطيلة نيلام حكلم يتمتلا : ويقول توسيد يوس  (2)" ديمقراطية 
في يىه الناس جميعاث بالمساواض أمام القلوانين ، وينتخلب مويهلوه ىىل  أسلاس ملن كهلاءتهم ، ح 

ينتملون إليهلا ، ويسلتند إلل  المبلدأ القائلل أن ا ىىبيلة أك لر حكملة ملن  ىى  أسلاس الطبقلة التلي
 . (3).. ا قىية 

.. وقد طبقا الديمقراطية نياماث لىحكم في أ ينا خال القرنين الخامس والرابلا قبلل الملياد      
وكانللا هللذه الديمقراطيللة ديمقراطيللة مباشللرض تتكللون الجمعيللة العموميللة فيهللا مللن جميللا أفللراد 

لشللعب ، مسللتبعداث مللنهم ا نللاث والعبيللد ومللا دون العشللرين سللنة ، حيللث يتللول  هللؤحء اختيللار ا
الحكام والقهللااض ، ووهللاا القوانين المقدمة من المجىس النيابي ، وإىان الحرب والسلام وىقلد 
المعاهداا وىيرها ، أما المجىس النيابي فيتكون ملن خمسلمائة ىهللالو ىلن كلل قبيىلة ملن قبائلل 

شرض ، ىى  أن تكون أىمارهم فوف ال ا ين ، وملدض العهللالوية سلنة ، وح يعلاد احختيلار أ ينا الع
إح مرض واحدض طوال الحياض ، ويتول  المجىلس با هللالافة  ىلداد مشلروىاا القلوانين ا شلراف 

وفي النيام مناصلب أخلرى م لل المحلاكم .. ىى  أجهزض ا دارض والشؤون المالية وىى  الجيش 
 . (4)اد العشرض والمناصب العامة ا خرى الشعبية والقو

واحىتللراف بنيللام  (5)وقللد أخللذ ىىلل  هللذا النيللام ماحيللاا ىديللدض منهللا اسللتبعاد النسللاء     
العبودية واستبعاد العبيد ، وأنها قررا الحرية المطىقة بطريقلة تتليل لىهلرد أن يهعلل ملا يشلاء ، 
وأنها ساوا بين الصالحين وىير الصلالحين ، وأنله فلي ك يلر ملن ا حلوال السليادض لالىىبيلة ح 

 . (6)لىقانون ، وقد وجه هذه احنتقاداا كل من أفاطون وأرسطو وىيرهم 

                                                           
 . 77ىدنان ا تاسي ، ص . د_ ية أنير الديمقراطية التقدمية واحشتراكية ال ور( (1
،  5777دار الكرنك لىنشر القاهرض _ ترجمة جورل ىزيز _ بادوفر . ك . صول _ أنير ذلك معن  الديمقراطية ( (2

 . 22ص
   22 – 22المرجا نهسه ، ص   (3)

 .وما بعدها  22ورى وأ رها في الديمقراطية ص أنير بالتهصيل الش (4)

قائم ىى  اساس ان احنو ه كانا تعتبر من ىوامل  انعدام احهىية  ثفيما يتعىف باحنا ستبعادواهللال ان هذا اح ((5

 .ا المتعددضمماني في فتراتهواوقصورها وفف النير الذي قام ىىيه القانون اليوناني والر
 . 28 – 22أنير بالتهصيل الشورى وأ رها في الديمقراطية ، ص  (6)
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          ( 1)ويذكر بعض الباح ين أن الديمقراطية تعني المشاركة الشعبية في شؤون الحكم      

وقللد ذكللر البللاح ون أن لىديمقراطيللة فللي مجللاحا السياسللاا والللنيم مللا ح يقللل هللن خمللس      
 :  (2)ميزاا أساسية هي 

 .المساواض أمام القانون  .5

 .المساواض في احقتراع  .2

 .النيابيين دورياث  انتخاب المم ىين  .2

 .التشريا بموافقة ا ىىبية   .2

 .حرية العمل السياسي ووهللاا البرامم السياسية   .5

طيللة اليللوم شللقين يللتمم ومللن الوجهللة العمىيللة إن لىديمقرا: ويقللول الللدكتور ىللدنان ا تاسللي      
 : أحدهم اآلخر

تعني الديمقراطية تمتا كل مواطن با من الشخصلي وبالحريلاا المدنيلة والسياسلية   .5
 .وخاصة بالمساواض في الحقوف والواجباا وبقهللااء ىادل مستقل 

تعنللي الديمقراطيللة أيهللاللاث ، أن يكللون لىمللواطنين رأي فللي انتقللاء الحكللام وفللي توجيلله  .2
 . (3)راا متقاربة الحكم ومراقبته وذلك ىن طريف التصويا العام الحر في فت

فهللي تقللول بحللف ا نسللان بللأن يعلليش حللراث هللاللمن حللدود القللانون ، وأن يسللاهم فللي الحيللاض      
وبحيث تتعمف هذه المبادئ في حس الملواطنين  (4)السياسية هللامن نيام قائم ىى  إرادض الشعب 

ا ك رية ملا احتلرام  المواطنين وسىوكهم وهذا يقتهللاي إطاف حرياا ا فراد ، واحلتزام برأي
ذلك إن تطبيف المبلادئ الديمقراطيلة يحتلال . ، في إطار تطبيف القانون ىى  الجميا أي ا قىيةر

إل  تربية سياسية وتوجيه مستمر حت  ح تقلا ا خطلاء ويقلا القصلور فلي الممارسلة والتطبيلف 
(5)           . 

ملن منطىلف أن .. وواهللال أن هذا الههم يجعل التشريا لالىىبية من خال المم ىين النيابيين      
التشريا ووهللاا القوانين الهللاابطة لنواحي الحياض المتعددض هو من صاحية الشعب يمارسها ملن 

فهو فهم ح ياحي وح يهلتم بوجلود شلريعة . خال مجىس منتخب تؤخذ القراراا فيه با ىىبية 
لهيللة حمىهللا الرسللل وا نبيللاء يجللب احلتللزام بهللا والعمللل بموجبهللا ، لللذلك يهللاجم ك يللر مللن إ

المتمسكين بوجوب تطبيف الشريعة هذا الههلم وينلددون بله ، ويعتبرونله مخالهلاث لوجلوب تطبيلف 
ومن هنا فلإن ىلدداث ملن العىملاء المسلىمين أشلاروا إلل  هلذا الههلم ومتعىقاتله باىتبلاره . الشريعة 

 .. من أنواع الحكم الذي يختىف ىن الحكم ا سامي المقبول  نوىاث 

وقد نبه ابن خىدون في مقدمته إلل  أنلواع الحكلم بلالنير إلل  نوىيلة ملا يطبقله الحكلم ىىل       
 :  (6)الناس فقسمها إل   ا ة أقسام 

                                                           

 . 25ىبدالحميد ا نصاري ، ص . د_ الشورى وأ رها في الديمقراطية  (1)
   57،  ص 5777دار الكرنك لىنشر القاهرض _ ترجمة جورل ىزيز _ بادوفر . ك . صول _ معن  الديمقراطية  (2)

 . 77كية ال ورية ، صالديمقراطية التقدمية واحشترا (3)
 . 552المرجا نهسه ، ص (4)

 .وما بعدها  522أنير المرجا نهسه ىند الحديث ىما أسماه بعيوب الديمقراطية وكيهية ىاجها ، ص  (5)

_ ، وأنير المىكية فلي الشلريعة ا سلامية  575 – 570أنير ذلك في الهصل الخامس والعشرين من المقدمة ص  (6)

 . 226ص 2العبادي  ، لىبدالسام . د
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المىللك الطبيعللي ، وهللو الحكللم الللذي يقللوم ىىلل  مقتهللالل  الهللرض والشللهوض ، : القسللم ا ول
وهو ملا  .غىبة والقهر ، دون أن يكون هنالك أي قوانين تطبف ىى  الناس وال

، وهلو اللذي تكلون فيله إرادض الحلاكم هلي الهيصلل يسم  بلالحكم اللديكتاتوري
 .الحاكم في جميا شؤون الدولة والرىية 

المىك السياسي ، وهو الحكم الذي يقوم ىىل  حملل الكافلة ىىل  تطبيلف قلانون : القسم ال اني
بني ىى  النير العقىي في جىب المصالل ودفا المهللاار ، وذلك من وهللاعي م

 .قبل ىقاء ا مة وأكابرها 

الخافة وهو الحكم الذي يقوم ىى  حمل الكافة ىى  مقتهللا  النير الشرىي : القسم ال الث 
رع في حراسة الدين في مصالل الدنيا واآلخرض ، فهي خافة ىن صاحب الش

 . وسياسة الدنيا

ين ابن خىدون بعلد ذللك أن المىلك الطبيعلي ملذموم ،  نله جلور وىلدوان ح يقلوم ىىل   م ب     
وأن المىك السياسي مذموم كذلك ،  نه نير بغير نور هللا ، ومن لم يجعلل هللا . قانون أو شرع 

والمىلك السياسلي يعنل  بمصلالل . له نور فما له من نور ، والشارع أىىم بمصلالل الكافلة ملنهم 
أما الخافة فتسير بنور هللا ، وتعمل بوحيه المنلزل ، وتهلتم .. ح يهتم بمصالل اآلخرض الدنيا ، و

 . (1)بمصالل الناس الدنيوية وا خروية ، فهي أحسن أنواع الحكم 

وييهر من تقسليم ابلن خىلدون هلذا  نلواع الحكلم أن يعتبلر ا سلاس فلي التمييلز بلين أنلواع     
فالقانون اللذي يملارس الحكلم .. نيم شؤون الحكم وتسير أموره الحكم هو نوىية القوانين التي ت

وملن هنلا كلان لنيلام الحكلم ا سلامي .. تطبيقه هو اللذي يحلدد طبيعلة الحكلم ونوىيلة ويائهله 
طبيعة خاصة ، وويائف متميزض ،  نه هو الذي يطبف شريعة هللا الكامىة ؛ حكم يكمل بقلدر ملا 

أما التسمياا التي تطىلف ىىيله . ه تطبيف ا حكام الشرىية يطبف من أحكام الشريعة ، والمهم في
فياحي فيهلا أملر أو أخلر فتسلميته بالخافلة باىتبلار أنله خافلة ىلن رسلول هللا صلى  هللا ىىيله 

وتسللميته با مامللة باىتبللار أن  (2).. وسللىم فللي تطبيللف الشللريعة ا لهيللة الخاتمللة واحلتللزام بهللا 
 . ض وىيرها الحاكم يتقدم المسىمين في الصا

وواهللال أنه في ا نيمة الديمقراطية فإن أكابر ا مة وىقاءها يتم اختيارهم ملن الشلعب ،      
وفلي الدوللة الحدي لة ، وأملام تقسليم السلىطاا إلل  . فالمجىس المنتخب هو اللذي يهللالا القلوانين 

جلالس المنتخبلة تنهيذية وتشريعية وقهللاائية ، فإن السىطة التشريعية هلي التلي تم ىهلا الم:  اث 
 .من الشعب 

والشريعة التي يطبقها الحكم ا سامي لها منهجها في تنييم الواقا ا نساني فهو الذي يقوم      
ىىيلله الهقلله ا سللامي ، فهللي فللي تنييمهللا لحيللاض النللاس قللد وهللاللعا القواىللد العامللة والمبللادئ 

فيهلا الحكلم بتغيلر ا زمنلة ،  ا ساسية ، ونصا ىى  ك ير من ا حكام التهصيىية التي ح يتغيلر
وتركا ك يراث ملن ا ملور التهصليىية لتلنيم فلي كلل ىصلر بحسلبه ، وفلف ملا يقلدر ىىيله العقلل 
ا نساني ، ويقدمه نمو المجتما ا نساني ، ىى  أن ييل ذلك فلي إطلار مبلادئ الشلريعة العاملة 

حجتهاد التي قررتها ويكون ذلك وفف قواىد ا. وقواىدها ا ساسية ، وح يخرل ىى  نصوصها 
الشريعة حستنباط ا حكام لىحوادث المستجدض والقهللاايا الحاد ة من نصوص الشلريعة ، ويكلون 

                                                                                                                                                                                

 
 . 227 – 226ص :  2ىبدالسام العبادي ، ل. د_ المىكية في الشريعة ا سامية ( 1)

ف حن المطىلوب هلو تطبيلواهللال ان هذا النير حيوجب التمسك بالتسلماا ،و . 575: أنير مقدمة ابن خىدون ص  (2)

 . الشريعة بصرف النير ىن التسمية
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ذلك لولي ا مر وفقهاء الشريعة بالوسائل التي اىتمدتها وقررتها لهللابط ىمىية استنباط ا حكام 
القواىللد ىىللم وقللد فصللل القللول فللي هللذه .. الشللرىية مللن النصللوص الشللرىية الخاصللة والعامللة 

أصول الهقه ؛ فبلين مصلادر ا حكلام الشلرىية ، وقواىلد احسلتنباط وشلروط احجتهلاد وكلل ملا 
 .يتعىف بمعرفة القواىد التي تعين المجتهد ىى  استنباط ا حكام الشرىية من أدلتها التهصيىية 

امها في كل ولكون ولي ا مر أو ا مام هو الذي يسهر ىى  تنهيذ الشريعة ، وتطبيف أحك     
الحوادث والنوازل فقد اشترط فيه العىم المؤدي إل  القدرض ىى  احجتهاد لمعرفة حكم النوازل 

وىندما وجد خىهاء لم يصىوا إل  هذه الرتبة ، ولم .. والحوادث الطارئة من نصوص الشريعة 
اد ا مام يتوافر فيهم هذا الشرط بين الهقهاء أنه ح بد أن يتحقف هذا الشرط ىن طريف اىتم

 .ىى  المجتهدين من ا مة ، فا يقطا رأيا دونهم 

وىى  هللاوء هذا احستعراض فإن أهم ميزض لىحكم ا سامي أنه يطبف الشريعة ا سامية ،      
وأن تطبيف الشريعة ا سامية يتطىب باستمرار اجتهاداث يواكب حركة المجتما وحاجاته 

وأن هذا ا مر أسا من مجرد إدارض الدولة .. زمة ليستنبط لكل ذلك ا حكام الشرىية الا
المباشرض والقيام ىى  شؤونها الخاصة ، وهو الذي يعالم من خال إقامة ولي ا مر أي إقامة 

 .وقد بين العىماء أدلة وجوب إقامة الدولة .. الدولة 

ن تقوم دولة وكان أهم أدلتهم ىى  ذلك وجوب تطبيف الشريعة الذي ح يمكن أن يتم دون أ     
ولذلك اهتموا في بداياا بح هم في الهقه .. تسهر ىى  ذلك ، وتعمل ىى  تحقيقه بين الناس 

، وبينوا أن إقامة الدولة حكم شرىي.. السياسي في ا سام بهذا ا مر وىالجوه بإفاهللاة وتوسا 
يتهللامن  وأن ا سام قد ىن  بتنييم شؤونها ، وأن هنالك نصوصاث مباشرض تعالم هذا ا مر

بعهللاها أحكاماث تهصيىية ، ويتهللامن بعهللاها ا خر مبادئ كىية تستوىب في تطبيقها تهصياا 
ك يرض قد تختىف باختاف ا ماكن وا زمان وذكروا من ذلك مبدأ الشورى فهو قاىدض من 
قواىد الحياض ا سامية سياسية أو ىير سياسية ، متروك لاجتهاد في كل ىصر أن يستحدث 

 .والتهصياا ما يمكن من تطبيقها واحلتزام بها أحسن تطبيف والتزام من الصور 

وهذا يطر  قهللاية البحث ا ساسية في إمكانية تبني نيام الحكم ا سامي لصيغ      
الديمقراطية وآلياتها المعاصرض وهي نتال جهد إنساني كبير ، وذلك ىى  أساس قواىد احجتهاد 

ما يمكن أن يستوىبه مبدأ الشورى المقرر قاىدض أساسية من  المقررض في الشريعة ، وفي إطار
، بيقاا هذا المبدأ في صدر ا سامقواىد نيام الحكم في ا سام بل أن بعهللاها له نيير في تط

وهذا ما سوف أخصص له المطىب ال الث من هذا البحث بعد أن استعرض في المطىب ال اني 
 .ستيعابها لىصيغ الديمقراطية المعاصرض حقيقة الشورى في النير ا سامي ومدى ا

الكبرى ىن الحكم دينية المؤسسة النههم الو يقة التي اصدره احزهر يجب ان هنا  ومن
 المرحىة في بالدولة ا سام ىاقة لههم : )في مجال تحديد المبادئها في جاءي ا سامي ، والت

 المنشودض العصرية الدولة شكل ترُسم توافقية، استراتيجية إطار في وذلك الراهنة، الدقيقة
 ىمىية يحقف بما الحهللااري، التقدم نحو احنطاف طريف في با مة وتدفا فيها، الحكم ونيام
 المعرفة إنتال ىصر دخول لمصر ويكهل احجتماىية، العدالة ويهللامن الديمقراطي التحول
 وذلك ال قافي؛ والتراث وا نسانية الروحية القيم ىى  الحهاي ما والسىم، الرخاء وتوفير والعىم
 التعرض من والمهكرين العىماء وهللامير ا مة وىي في استقرا التي ا سامية لىمبادئ حماية

 المنحرفة التياراا مختىف استغال من لها وصوناث  التهسير، وسوء الغىو   أو والتشويه لإلىهال
 ىن وتحيد ومشتركاتها، أمتنا  وابا ما تتناف  أيدلوجية أو طائهية دينية شعاراا ترفا قد التي
 ىن وتبعدُ  والمساواض، والعدل الحرية في ا سام جوهر وُتناِقض والوسطية، احىتدال نهم
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 لتحديد التالية المبادئ ىى  المجتمعين نحن توافقنا نعىنُ  هنا من. كىها السماوية ا ديان سماحة
 المستخىصة الكىية، القهللاايا من ىدد في أساساث  تتم ل التي النيرض، ا سامية المرجعية طبيعة
 لىدين، الصحيل الههم ىن المعبرض بوصهها والدحلة، ال بوا القطعية الشرىية النصوص من

 :التالية المحاور في ونجمىها

 ىى  تعتمد التي الحدي ة، الديمقراطية الدستورية الوطنية الدولة تأسيس دىم: أوحث  
.  الحاكمة القانونية ومؤسساتها الدولة سىطاا بين يهصل ا مة، ترتهللايه دستور
 المساواض، قدم ىى  أفرادها لكل والواجباا الحقوف ويهللامن الحكم، إطار ويحدد
 ا سامي المههوم ما يتوافف بما الشعب؛ لنواب فيها التشريا سىطة تكون بحيث

 ما تاريخه وح حهللاارته وح  تشريعاته في ح ا سام يعرف لم حيث الصحيل،
 الناس، ىى  تسىطا التي الكهنوتية الدينية بالدولة ا خرى ال قافاا ف  يعرف
 مجتمعاتهم إدارض لىناس ترك بل ، التاريح مراحل بعض في البشرية منها وىانا
 الكىية المبادئ تكون أن شريطة لمصالحهم، المحققة والمؤسساا اآللياا واختيار
 الدياناا  تباع يهللامن وبما لىتشريا، ا ساس المصدر هي ا سامية لىشريعة
 . الشخصية ا حوال قهللاايا ف  الدينية شرائعهم إل  اححتكام ا خرى السماوية

 الصيغة   هو الذي المباشر، الحر احنتخاب ىى  القائم الديمقراطي، النيام اىتماد :  انياث 
 تداول ومن تعددية من يهللامنه بما ا سامية، الشورى مبادئ لتحقيف العصرية
 لىمسئولين ومحاسبة لالداء ومراقبة لاختصاصاا تحديد ومن لىسىطة، سىمي
 التشريعاا جميا في العامة ومصالحهم الناس منافا وتوخي الشعب، مم ىي أمام

 الهساد وماحقة -وحده والقانون – بالقانون الدولة شئون وإدارض والقراراا،
 . وتداولها معىومااال ىى  الحصول وحرية التامة الشهافية وتحقيف

 لحقوف الكامل اححترام ما والرأي، الهكر في ا ساسية الحرياا بمنيومة احلتزام :  ال اث 
 السماوية، ا ديان واحترام التعددية مبدأ ىى  والتأكيد والطهل، والمرأض ا نسان
 ( . المجتما ف  المسؤولية مناط المواطنة واىتبار
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 المطىب ال اني
حقيقة الشورى في النير ا سامي وأدلتها وتطبيقاتها والصيغ الديمقراطية 

 المعاصرض
 

إبداء الرأي وأخذه ، من شور ، فهي ا صل ال ا ي لىكىمة تستخدم في : الشورى في الىغة      
شلرا الدابلة إذا ىرهللالتها لىبيلا ، : ىرض الشيء وإيهلاره وإبدائله ، م لل قولله : الىغة بمعن  

فإذا قال شرا فاناث  (1)أي أخذته من الخىية : أخذ الشيء وتناوله ، م ل شرا العسل : وبمعن  
أخذ الرأي وتوجيهه منه ، والتشاور والمشاورض والمشورض : أو شاورته أو استشرته فهي بمعن  

: " وملن ذللك قولله تعلال   (2)استخرال الرأي وإيهاره بمراجعة بعض القوم لبعهللالهم : بمعن  
الرسلول صلى  هللا ىىيله وسلىم أو أي حلاكم : ا ول : فلنحن أملام طلرفين " في ا مر وشاورهم 

من حكام المسىمين ، فهو يستخرل الرأي السىيم بسماىه لما يقلدم ملن الملؤمنين ملن رأي وفكلر 
راجعتله  رى رأيله : وشاورته في كذا واستشلرته : وفي المصبا  المنير . وهم الطرف ال اني 
 .  (3)أراني ما ىنده فيه من المصىحة : بكذا فيه ، فأشار ىىي 

 والشورى في اصطا  فقه السياسة الشرىية تعني الحصول ىى  رأي ا مة أو     

 .من يم ىها في شؤون الحكم المتعددض 

والشورى ليسا فحسب مبدأ هاماث وراسخاث من مبادئ الحكم ا سامي ، بل هلي قاىلدض ملن      
واللذين اسلتجابوا للربهم وأقلاموا الصلاض وأملرهم شلورى : " قال تعال  قواىد الحياض ا سامية 

، وقد سميا بها سورض من سور القرآن الكريم  هميتهلا وهلي  (4)" بينهم ومما رزقناهم ينهقون 
كمللا جللاء طىبهللا فللي شللؤون ا سللرض بللين الللزوجين ىنللدما يريللدان فطللام الطهللل . سللورض مكيللة 

فإن أرادا فصاحث ىن تلراض منهملا وتشلاور : " قال تعال  الرهللايا قبل مهللا  حولين كامىين ، 
 . (5)" فا جنا  ىىيهما 

: " قال ا مام محمد رشيد رهللاا معىقاث ىى  هذه اآلية ورابطاث لمعناها بأمر الشورى العامة       
إذا كللان القللرآن يرشللدنا إللل  المشللاورض فللي أدنلل  أىمللال تربيللة الولللد ، وح يبلليل  حللد والديلله 

بداد بللذلك دون اآلخللر ، فهللل يبلليل لرجللل واحللد أن يسللتبد فللي ا مللة كىهللا ؟ وأمللر تربيتهللا احسللت
 .(6) !وإقامة العدل فيها أىسر ، ورحمة ا مراء أو المىوك دون رحمة الوالدين بالولد وأنقص

فبما رحمة ملن : " أما في مجال الحكم فقد ورد ا مر بها في الكتاب الكريم في قوله تعال       
هللا لنا لهم ولو كنا فياث ىىيي القىب حنههللاوا من حولك فأىف ىلنهم واسلتغهر لهلم وشلاورهم 

 .(7)" في ا مر فإذا ىزما فتوكل ىى  هللا إن هللا يحب المتوكىين 

                                                           

 . 222ص:  2صادر ، لطبعة دار _ لسان العرب  (1)

 . 270الراىب ا صههاني ، ص _ مهرداا ألهاي القرآن  (2)

 .     275ص :  5الهيومي ، ل_ المصبا  المنير  (3)

 . 28اآلية : سورض الشورى  (4)
 . 222اآلية : سورض البقرض (5) 

الشورى في " ، وأنير بحث الدكتور صا  الخالدي بعنوان  222ص 2دار الكتب العىمية ، ل_ تهسير المنار  ( 6)

.  55ص 5المقدم إل  مؤسسة آل البيا لىهكر ا سامي  والمنشور في كتاب الشورى في ا سام ل" القرآن الكريم 
 .وما بعدها 87، ص  الدكتور ىبدالعزيز الخياط_ وأنير النيام السياسي في ا سام 

 . 557اآلية : سورض آل ىمران   (7)
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.. وقد وردا هذه اآلية الكريمة التي تأمر بالشورى في سياف آياا تتحدث ىن ىزوض أحلد      
ومعىللوم أن الرسللول صللى  هللا ىىيلله وسللىم لمللا تجهللزا قللريش لقتاللله صللى  هللا ىىيلله وسللىم 
: والمسىمين في المدينة أخذ ىىيه السام يستعد لقتالهم ، وشلاور الصلحابة رهللال  هللا ىلنهم فلي 

وكللان رأي الرسلول صلى  هللا ىىيلله .. م فلي المدينللة ؟ أم يخلرل لقتلالهم خارجهلا ؟ هلل يلواجهه
وسللىم أن يتحصللن فللي المدينللة وياقلليهم فيهللا ، وكللان معلله فللي ذلللك ىللدد مللن الصللحابة فقللال 

وشللاركهم فللي الللرأي " لللو أنللا أقمنللا فللي المدينللة ، فللإن دخىللوا ىىينللا فيهللا قاتىنللاهم : "  صللحابه 
وىة من المنافقين ، لكن أىىب المسىمين ، وبخاصة الشبان ملنهم ، واللذين ىبدهللا بن أب  ومجم

لللم يشللتركوا فللي معركللة بللدر ، وقللد كللانوا متحمسللين لىقللاء قللريش وجهللاث لوجلله ، ولللم يللدخل 
يللا رسللول هللا وهللا مللا دخللل ىىينللا فيهللا فللي : " المشللركون ىىلليهم مللدينهم فللي السللابف ، فقللالوا 

، فكلان رأيهلم الخلرول لىقلائهم خلارل المدينلة ، " ها في ا سام ؟ الجاهىية فكيف يدخل ىىينا في
، ودخلل بيتله " شلأنكم إذا : " ويىا هذه ا ك ريلة تبلين رأيهلا حتل  أخلذ الرسلول برأيهلا وقلال 

فىمللا ينللوا أنهللم . ولللبس حمتلله أي ىللدض الحللرب وأسللتعد لىخللرول لىقللاء قللريش خللارل المدينللة 
رددنا ىى  رسول هللا صلى  هللا ىىيله وسلىم رأيله ، : قالوا أكرهوا الرسول ىى  ذلك برأيهم ، و

: وقالوا له ىىيله السلام " أكرهنا رسول هللا صى  هللا ىىيه وسىم ىى  الخرول : " وقالوا أيهللاا 
، فلرد " يا رسول هللا أن أحببا أن تمكث فلي المدينلة فافعلل : " وقالوا " يا نبي هللا شأنك إذا " 

.. غللي لنبللي إذا لللبس حمتلله أن يهللاللعها حتلل  يحكللم هللا بينلله وبللين ىللدوه مللا ينب: الرسللول قللائاث 
وفي الطريلف رجلا ىبلدهللا بلن أبل  ومجموىتله فلي  ىلث . وخرل الرسول إل  أحد بألف مقاتل 

وكان ما كان في أحد ، وأخذ بعض المنافقين يذكرون أن السبب في ذلك هو الخلرول .. الجيش 
م لما حدث ملا حلدث ،  ن المنلافقين وزىليمهم ىبلدهللا بلن لىقاء قريش ، وأن الرسول لو أطاىه

للو كلانوا ىنلدنا ملا ملاتوا : " أب  كان رأيه ىدم الخرول من المدينة ، قال تعال  فلي بيلان ذللك 
وكأن في ذلك تعلريض بملا فعىله  (2)" (لو أطاىونا ما قتىوا ): " ، وقال سبحانه  (1)" وما قتىوا 

، وما ذلك جاءا اآلية الكريمة لتؤكد مبدأ الشورى رىم ملا 3ة الرسول من ا خذ برأي ا ك ري
،  (4)" فاىف ىنهم واسلتغهر لهلم وشلاورهم فلي ا ملر : " ما كان ىنها من نتيجة فقال سبحانه 

وذلك بصيغة ا مر فهي واجبلة ،  ن ا صلل فلي ا ملر هلو الوجلوب ، وهلي وإن كانلا أملراث 
كم ملن حكلام المسلىمين ،  نهلا خطلاب لله ىىيله لرسول صى  هللا ىىيه وسلىم فهلي أملر لكلل حلا

وا ملر جلاء ىاملاث بمشلورض المسلىمين جميعلاث ، وفلي كلل ملا .. السام باىتبلاره إماملاث لىمسلىمين 
وهي قد سجىا المبدأ ، وتركا التطبيف وفلف . يتعىف بأمرهم أي جميا شؤونهم أيا كان مجالها 
 . ف أهداف الشورى ما يراه الحاكم وجماىة المسىمين مناسباث لتحقي

واآليلة تنبله إلل  أن الشلورى يجلب أن ح تللؤدي إلل  الهوهللال  واحنهلاا والهللالعف فهللدف      
الشورى هو الوصول إل  أسىم اآلراء وأحسنها وأك رها تحقيقاث لمصىحة ا ملة لكلن بعلد ذللك ح 

علال  ،  لم إن ملا التوكلل ىىل  هللا سلبحانه وت. بد من العزم واتخاذ القرار والمهللاي فلي التنهيلذ 
الشورى تأتي في إطار التعامل الرحيم والىين الذي يمارسه الحاكم ما المحكومين ، مملا يجعىله 
حريصاث ىى  مصالحهم ، راىياث لشؤونهم ، قائماث بلأمورهم برفلف وملودض ، وللو كلان بعهللالها قلد 

ىىط ، ملا دام أشار بما يخالف رأيه ، بل يذهب أبعد من ذلك فيستغهر لهم إذا وقعوا في خطأ أو 
 .أن ذلك لم يصل إل  الخرول ىىيه ، وفف ما بينا أحكام الشريعة بهذا الخصوص 

                                                           
 . 556اآلية : سورض آل ىمران  ((1

 . 568اآلية : سورض آل ىمران   (2)

  .  62-62 ص:  3ل: أنير سيرض ابن ك ير (  3)

 . 557اآلية : سورض آل ىمران   (4)
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وقد ورد في القصص القرآني العديلد ملن ا حلداث التلي كلان فيهلا مشلورض بلرأي صلائب ،      
، لكن هذه ا حداث مهيدض  (1)وفيها الطىب من أهل الرأي المشورض مما ح يتسا المجال لتهصيىه 

ة اللرأي الصلائب وهللالرورض البحلث مجلال احىتبلار ، واحسلتهادض منهلا فلي التوجيله ،  هميلفي 
وجلاء رجلل ملن : " ، ومن ذلك قوله تعال  في نصيحة الرجل المؤمن لموس  ىىيه السلام ىنه

" يقتىوك فأخرل إني لك من الناصحينأقص  المدينة يسع  قال يا موس  إن المال يأتمرون بك ل
إنله ملن . قالا يا آيها المال إني ألقي إلي كتلاب كلريم : " سبأ في القرآن الكريم ، وفي قصة ( 2)

قالا يا آيهلا الملال أفتلوني . سىيمان وإنه بسم هللا الرحمن الرحيم أح تعىوا ىىي وأتوني مسىمين 
 . (3).. " في أمري ما كنا قاطعة أمراث حت  تشهدون 

لحكلام اليلالمين بالمشلوراا الشلكىية الصلورية كما نددا اآلية الكريمة في قصص بعض ا     
 واحستبداد بالرأي وبتزين المشاورين لرأي الحاكم وموقهه احستبدادي كما 

حدث من مشاورض فرىون لىمال من قومه فلي شلأن موسل  ىىيله السلام ، ومشلورتهم ىىيله بملا 
ا أريكلم إح ملا أرى قال فرىون م: " قال تعال  ىى  لسان فرىون .. يتهف ما رأيه احستبدادي 

: " ، رىم أنله استشلارهم فلي أملر موسل  ىىيله السلام بقولله ( 4)" وما أهديكم إح سبيل الرشاد 
، فأشلاروا ىىيله بملا يرهللاليه فلي إطلار ملا يعرفلون ىنله ملن تحكلم واسلتبداد ، " فماذا تلأمرون 

 .وتأمراث  فالشورى كما تكون بالحف قد تكون بالباطل ، وىندما تكون بالباطل تكون مكراث 

وقد تمسك الرسول صى  هللا ىىيه وسىم بالشورى ، وهلو النبلي المعصلوم ، ليكلون سلىوكه      
ملا رأيلا أحلداث أك لر مشلورض  صلحابه : " ىىيه السام قدوض لىمسىمين من بعده قال أبلو هريلرض 

فكلانوا  ، كملا تمسلك بهلا الخىهلاء الراشلدون ملن بعلده (5)" من رسول هللا صلى  هللا ىىيله وسلىم 
يحرصلون ىىل  مشلاورض ا ملة فلي كلل شلؤون الحكلم ، وقلد ذهلب العديلد ملن البلاح ين إلل  أن 

 .( 6)تقرير مبدأ الشورى هو ا صل الجوهري في نيام الحكم ا سامي 

والسنة النبوية حافىة با حاديث التي تدىو إل  الشورى وتحث ىىيها ، وقد مارسها رسلول      
كملا استشلار .. هللا صى  هللا ىىيه وسىم فلي ك يلر ملن أملور الحكلم وأخلذ فيهلا بلرأي المشليرين 

المسىمين وبخاصة ا نصار في الخرول إل  بدر وفي اختيار مكان المعركة في إشلارض الحبلاب 
وكلذلك مشلورته : وكلذلك فلي أحلد  لمنذر المشهورض ، وفي أسرى بلدر بلين القتلل والهلداء ،بن ا

ىىيه السام لزىماء ا نصار في أمر مقاسمة قبيىة ىطهان شطر تملر المدينلة ورفهللالهم للذلك ، 
وأنهم لم ينالوا ذلك في الجاهىية فكيف ينالوه فلي ا سلام ، بعلد أن اطملأنوا أنله لليس وحيلاث ملن 

 .، وح ىن رىبة من رسول هللا صى  هللا ىىيه وسىم  السماء

ومن الشورى المهمة التي مارسها ىىيه السام في ىزوض الحديبية ىنلدما خاطلب المسلىمين      
أشيروا ىىلي ، أتلرون أن : بعد اقترابهم من مكة وىىمهم باستعداد قريش لماقاض المسىمين قائاث 

فنصيبهم ، فلإن قعلدوا قعلدوا موتلورين محلروبين ، وإن  نميل إل  ذراري هؤحء الذين أىانوهم
رسللول هللا : تىنللاه ، فقللالوا يجيئللوا تكللن ىنقللاث قطعهللا هللا ،أم تللرون أن نللؤم البيللا ، فمللن صللدنا ق
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إنما جئنا معتمرين ، ولم نجيء لقتال أحلد ، ولكلن ملن حلال بيننلا وبلين البيلا  !، يا نبي هللاأىىم

 . فروحوا إذا : سىم قاتىناه ، قال صى  هللا ىىيه و

ما رأيا أحداث قط كلان : وكان أبو هريرض يقول : قال الزهري : وفي هذا السياف قال معمر      
وححيلوا .. ولما توجهوا إل  مكلة . أك ر مشورض  صحابه من رسول هللا صى  هللا ىىيه وسىم 

خالا القصواء ، خالا  :خياث لقريش طىيعة بركا بالرسول صى  هللا ىىيه وسىم الناقة فقالوا 
ما خلالا القصلواء ، وملا ذاك لهلا بخىلف ، ولكنهلا : فقال النبي صى  هللا ىىيه وسىم . القصواء 

والذي نهسي بيده ح يسألوني ُخطة يعيملون فيهلا حرملاا هللا إح :  م قال . حبسها حابس الهيل 
الصلىل ، وأجىلا  إل  آخر ما حدث فلي صلىل الحديبيلة ، وكيلف كتلب كتلاب… أىطيتهم إياها 

ىمىيللة دخللول مكللة لىعللام المقبللل ، وتللردد المسللىمون فللي نحللر البللدن ، فأشللارا أم سللىمة ىىلل  
الرسول صلى  هللا ىىيله وسلىم أن يباشلر بلالنحر ، فعنلدها يتبعله المسلىمون ، وقلد فعلل الرسلول 

 . (1)صى  هللا ىىيه وسىم ذلك فتبعه المسىمون ، ورهللاوا بما تم من صىل 

ىللدد مللن الصللحابة ىىلل  رسللول هللا صللى  هللا ىىيلله وسللىم بمللا يرونلله مناسللباث  وقللد أشللار     
بخصوص الدىوض إل  الصاض ، حيث لم يكن ينادى بهلا ، فلأقتر  بعهللالهم النلاقوس ، وبعهللالهم 

وبعهللالهم الرايلة ، فىلم يقبلل ذللك : القرن ، في رواية البخاري ومسىم وفي رواية أبلي داود زاد 
وكانلا رؤيلا ىبلدهللا بلن زيللد . سلىم ، فنلادى بلال لىمنلاداض لىصلاض رسلول هللا صلى  هللا ىىيله و

وىمر بن الخطاب رهللا  هللا ىنهم لصيغة اآلذان في المنام فأمر الرسول صى  هللا ىىيله وسلىم 
 .  (2)بها 

التشلاور فلي ا ملور ، ح سليما المهملة ، وذللك : وفيه : " وقال النووي في شرحه لهذا الحديث 
هلل كانلا المشلاورض واجبلة ىىل  : ة بإجملاع العىملاء ، وأختىلف أصلحابنا مستحب في حف ا م

رسول هللا صى  هللا ىىيه وسلىم ؟ أم كانلا سلنة فلي حقله صلى  هللا ىىيله وسلىم كملا فلي حقنلا ؟ 
، والمختلار " وشلاورهم فلي ا ملر : " والصحيل ىندهم وجوبها ، وهو المختار فلال هللا تعلال  

وفيه ينبغي لىمستشارين .. أن ا مر لىوجوب : حققو أهل ا صول الذي ىىيه جمهور الهقهاء وم
 . (3)" يهعل ما يهرا فيه المصىحة كل منهم ما ىنده ،  م صاحب ا مرأن يقول 

وسللىم النللاس فحمللد هللا وأ نلل  خطللب رسللول هللا صللى  هللا ىىيلله : وفللي قصللة ا فللك المشللهورض 
فهلا هلو ..  (4)ما تشيرون ىىي في قوم يسبون أهىي ما ىىما ىىيهم من سوء قط  :، وقال ىىيه

 ..ىىيه السام يشاور فيما يهعل في أمر من خاصة أموره ىىيه السام 

وقد ىقد ا مام البخلاري فلي صلحيحه بابلاث سلماه احىتصلام بالكتلاب والسلنة وىقلد فيله بابلاث      
، وقللد تللرجم " وشللاورهم فللي ا مللر " ، " شللورى بيللنهم وآمللرهم : "سللماه بللاب قللول هللا تعللال  

لىبللاب ترجمللة طويىللة بللين فيهللا مللا فهملله مللن فقلله اآليللاا وا حاديللث التللي وردا فللي موهللاللوع 
فإذا ىزما فتوكلل ىىل  هللا " وإن المشاورض قبل العزم والتبين ، لقوله تعال  : " الشورى وقال 

لبشلر التقلدم ىىل  هللا ورسلوله ، وشلاور النبلي  فإذا ىزم الرسول صى  هللا ىىيه وسىم لم يكن" 
: أصحابه يوم أحد في المقام والخرول ، فلرأوا لله الخلرول ، فىملا للبس  متله ، وىلزم ، قلالوا 
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ح ينبغلي لنبلي يىلبس  متله ، فيهللالعها حتل  يحكلم هللا ، : أقلم، للم يملل إلليهم بعلد العلزم ، وقلال 
ا ، حتلل  نللزل القللرآن فجىللد شللة ، فسللما منهمللوشللاور ىىيللاث وأسللامة فيمللا رملل  أهللل ا فللك ىائ

، ولم يىتها إل  تنازىهم ، ولكن حكم بما أمره هللا ، وكانا ا ئملة بعلد النبلي صلى  هللا الرامين
ىىيه وسىم يستشرون ا مناء من أهل العىم في ا مور المباحلة ، ليأخلذوا بأسلهىها ، فلإذا وهللالل 

 م أخذ بعد ذلك البخلاري . لنبي صى  هللا ىىيه وسىم اقتداء با الكتاب والسنة لم يتعدوه إل  ىيره
 . (1)يستعرض أحدا اث من سيرتهم ىى  ذلك 

ملا بعلث : " ومن أقوال الرسول صى  هللا ىىيه وسىم المتعىقة بالشلورى قولله ىىيله السلام      
ىيله بطانة تأمره بالمعروف وتحهللاه ى: هللا من نبي وح استخىف من خىيهة إح كانا له بطانتان 

وقلال صلى  هللا ىىيله  (2)" وبطانة تأمره بالشر وتحهللاه ىىيه فالمعصوم ملن ىصلمه هللا تعلال  
 . (3)" المستشار مؤتمن : " وسىم 

وأما زمن الخىهاء الراشدين فقد تعددا الممارساا التي تؤكد التلزامهم بالشلورى وتمسلكهم      
خصلوص ملا يتعىلف باختيلارهم حكاملاث بها في شؤون الحكم المختىهة ، ومن أوهللال ما تم بهلذا ال

 .وخىهاء رهللا  هللا ىنهم 

فقد تم اختيار الخىيهة ا ول رهللالي هللا ىنله مباشلرض ملن المسلىمين فلي أملر أشلبه ملا يكلون      
بالديمقراطية المباشرض ، فقد أجما أهل السنة والجماىة ىىل  أن النبلي صلى  هللا ىىيله وسلىم للم 

نه ترك أمر ذلك لىمسىمين يختارونه ملن بيلنهم وفلف ملا يرونله يعين خىيهة لىمسىمين من بعده وإ
 . (4)بناء ىى  التشاور والتناصل 

لذا فإنه بعد وفاته ىىيه السام اجتما ا نصار والمهاجرون في سقيهة بن  سلاىدض ليختلاروا      
الخىيهللة وبعللد المناقشللة والتشللاور اقتللر  ىمللر بللن الخطللاب مبايعللة أبللي بكرالصللديف ، فرهللاللي 

أما : " وخطب فيهم قائاث  (5)لمسىمين بذلك ، وأجمعا كىمتهم ىىيه ، وقاموا جميعاث مبايعين له ا
فإني قد وليا ىىليكم ، ولسلا بخيلركم ، فلإن أحسلنا فلأىينوني ، وإن أسلأا .. بعد آيها الناس 

فقوموني ، والصدف أمانة ، والكذب خيانة ، والهللاعيف فيكم قوي ىندي حت  أرجلا ىىيله حقله 
أطيعللوني مللا … شللاء هللا ، والقللوى فلليكم هللاللعيف ىنللدي حتلل  أخللذ الحللف منلله إن شللاء هللا إن 

 .  (6)أطعا هللا ورسوله ، فإذا ىصيا هللا ورسوله فا طاىة لي ىىيكم 

، من كبار الصحابة في أمر الخافة وىندما  قل المرض ىى  أبي بكر الصديف شاور ىدداث      
رهللاي هللا ىنه لعامة المسىمين ليختاروه خىيهلة ، ويقوملوا وانته  إل  ترشيل ىمر بن الخطاب 

بمبايعته نيراث لخشيته أن يختىهلوا ملن بعلده ، وح يجتمعلوا ىىل  رأي بشلأنه ، وهلم يملرون فلي 
 .يروف صعبة 

وىيلره أن أبلا بكلر الصلديف رهللال  هللا ىنله أشلرف ىىل  النلاس ملن ( 7)فقد ذكر الطبلري       
أترهللاون بمن أسلتخىف ىىليكم ؟ : ته موشومة اليدين وهو يقول كنيهه وأسماء أبنة ىميس ممسك
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فإني وهللا ما ألوا من جهد الرأي ، وح وليا ذا قرابة ، وإني قد استخىها ىمر بن الخطلاب ، 
 . م قاموا ببيعته. سمعنا وأطعنا : فاسمعوا له وأطيعوا ، فقالوا 

تة ملن كبلار الصلحابة لترشلل وأما ىمر بن الخطاب رهللالي هللا ىنله فقلد أللف لجنلة ملن سل     
لالمة خىيهة ، ووهللالا لهلا القواىلد الازملة لعمىهلا حمايلة لهلا ، وإلزاملا باتخلاذ القلرار فلي أيلام 

. مما يعرف بالرجوع إل  ميانه ..  ا ة ، وبين كيهية الترجيل إذا اختىهوا  وتساووا في اآلراء 
فعىله ىبلدالرحمن بلن ىلوف  ومن الصور المشرقة في ىمل هلذه الىجنلة فلي مجلال الشلورى ملا

رهللاي هللا ىنه ، وبخاصة ما يتعىف بترجيحه بين ىىي بن أبي طالب وى مان بلن ىهلان رهللالي 
هللا ىنهمللا ، حيللث نهللض يستشللير النللاس فيهمللا ، ويجمللا رأي المسللىمين بللرأي رؤوس النللاس 

نسلاء وقادتهم جميعلاث وأشلتاتا ،ث م نل  وفلرداى ومجتمعلين ، وسلراث وجهلراث ، حتل  خىلص إلل  ال
المخدراا في حجابهن ، وحت  سلأل الوللدان فلي المكاتلب ، وحتل  سلأل ملن يلرد ملن الركبلان 
وا ىراب في المدينة ، في  ا ة أيام بىياليها ، فىم يجد أ نين يختىهان في تقدم ى مان بن ىهان ، 
إح ما نقل ىن بعض الصحابة م ل ىمار بلن ياسلر والمقلداد بلن ا سلود ، وملا ذللك فقلد خلرل 
: بهما إل  المسجد وبعث إل  وجوه الناس من ا نصار والمهاجرين ، ونودي فلي النلاس ىاملة 

فللامتال المسللجد حتلل  ىللص بالنللاس ، وتللراص النللاس وتراصللوا ،  للم صللعد .. الصللاض جامعللة 
ىبدالرحمن بن ىوف منبر رسول هللا صى  هللا ىىيه وسىم ، فوقف وقوفاث طلوياث ، ودىلا دىلاء 

آيها الناس إني سألتكم سراث وجهراث بأمانيكم ، فىم أجلدكم : الناس ،  م تكىم فقال  طوياث لم يسمعه
فقم إلي يا ىىي فقام إليه فأخذ ىبلدالرحمن .. إما ىىي وإما ى مان : تعدلون بأحد هذين الرجىين 

الىهلم ح ، : هل أنا مبايعي ىى  كتاب هللا وسنة نبيله وفعلل أبلي بكلر وىملر ؟ قلال : بيده فقال 
: قم إلي يلا ى ملان ، فأخلذ بيلده فقلال : قال فأرسل يده وقال . كن ىى  جهدي من ذلك وطاقتي ل

: قلال. الىهلم نعلم : هل أنا مبايعي ىى  كتلاب هللا وسلنة رسلوله وفعلل أبلو بكلر وىملر ؟ فقلال 
الىهلم أسلما وأشلهد ، الىهلم : فرفا ىبدالرحمن رأسه إل  سقف المسجد ويده في يد ى ملان فقلال 

فلازدحم النلاس يبلايعون ى ملان . د خىعا ما في رقبتي من ذللك وجعىتله فلي رقبلة ى ملان إني ق
 . (1)حت  ىشوه تحا المنبر ، وبايعه ىىي بن أبي طالب أوحث ويقال آخراث 

 :ري بسنده ىن محمد بن الحنهية قالوأما ىىي بن أبي طالب رهللا  هللا ىنه فقد روى الطب     
فأتلاه أصلحاب رسلول هللا . كنا ما أبلي حلين قتلل ى ملان رهللالي هللا ىنله ، فقلام فلدخل منزلله 

إن هذا الرجل قلد قتلل ، وح بلد لىنلاس ملن إملام ، وح نجلد اليلوم : صى  هللا ىىيه وسىم ، فقالوا 
. أحداث أحف بهلذا ا ملر منلك ، ح أقلدم سلابقة ، وح أقلرب ملن رسلول هللا صلى  هللا ىىيله وسلىم 

ح وهللا مللا نحللن : فقللالوا . ح تهعىللوا ، فللإني أن أكللون وزيللراث خيللر مللن أن أكللون أميللراث : فقللال 
فهي المسجد ، فإن بيعتي ح تكلون خهيلاث ، وح تكلون إح ىلن رهللالا : قال . بهاىىين حت  نبايعك 

مخافة  فىقد كرها أن يأتي المسجد: فقال ىبدهللا بن ىباس : قال سالم بن أبي الجعد . المسىمين 
أن يشغب ىىيه ، وأب  هو إح المسجد ، فىما دخل دخل المهاجرون وا نصار فبلايعوه  لم بايعله 

 . (2)الناس 

 

 

                                                           
وما بعدها  580ص :  2وأنير إل  تاريح الطبري ، ل.  577 – 576ص :  7ابن ك ير ، البداية والنهاية ، ل ((1

 .تحا ىنوان قصة الشورى
ص :  7وأنير ذلك بالتهصيل أيهللااث ابن ك ير في البداية والنهاية ، ل. 676 ص:  2الطبري ، تاريح الرسل ، ل  ((2

 .وما بعدها  272
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 وحياتهم جميعاث رهللا  هللا ىنهم مىيئة بالحوادث التي أخذوا فيها بمبدأ الشورى      

ص :  2، ل وأنير إل  تلاريح الطبلري.  577 – 576ص :  7ابن ك ير ، البداية والنهاية ، ل

وأنيلر . 676ص :  2الطبري ، تاريح الرسلل ، ل.وما بعدها تحا ىنوان قصة الشورى 580

 . وما بعدها  272ص :  7ذلك بالتهصيل أيهللااث ابن ك ير في البداية والنهاية ، ل

وقد كلان ملا قلاموا بله هلو أسلاس القهللالايا الكبيلرض التلي  لارا فلي الهقله السياسلي . وتمسكوا به 
 :مباحث ىديدض من هذا الموهللاوع الحيوي الكبير منها  ا سامي حول

هل الشورى واجبة ىى  الحاكم ؟ وهل نتيجتها مىزمة له إجماىاث أو أك ريلة ؟ وكيلف يحلدد      
أهل الحل والعقد أو مجالس الشورى في التطبيف والممارسلة ؟ وهلل لإلسلام توجيهلاا محلددض 

 . بهذا الخصوص ؟ 

: قام بها الخىهاء الراشدون في مجال الشورى ىن ميمون بن مهلران ومن الممارساا التي      
كان أبو بكر الصديف إذا ورد ىىيه أمر نير فلي كتلاب هللا ، فلإن وجلد فيله ملا يقهللالي بله : قال 

قهللا  بينهم ، وأن ىىمه من سنة رسول هللا صى  هللا ىىيه وسىم قهللا  بله ، وإن للم يعىلم خلرل 
ىيلاه ذللك دىلا رؤوس المسلىمين وىىملاءهم فاستشلارهم ونقلل فسأل المسىمين ىن السنة ، وإن أ

ذلك من فعل ىمر بن الخطاب رهللاي هللا ىنه إح أنه كان يىجأ إل  أن ينير هل كان  بلي بكلر 
 .( 1)رهللاي هللا ىنه فيه قهللااء فإن وجده أخذه 

 إنلي كتبلا إلل  خاللد بلن الوليلد: " وقد كتب رهللاي هللا ىنله إلل  ىملرو بلن العلاص يقلول      
ليسير إليك مدداث لك ، فإذا قلدم ىىيلك فأحسلن مصلاحبته ، وح تطلاول ىىيله ، وح تقطلا ا ملور 

 . ( 2)" دونه ، لتقديمي إياك ىىيه وىى  ىيره ، شاورهم وح تخالههم 

وكان أبو بكر رهللاي هللا ىنه يشاور في معيم ا حوال كبار أصحاب رسول هللا صلى  هللا      
 ا لهم الهتوى في ا حكام ، وكان يىجأ أيهللااث لجماىة ىىيه وسىم من الذين كان

المسىمين في بعض ا مور ، وكان ىمر رهللاي هللا ىنه يجما لىشورى أكبر ىلدد ملن ا نصلار 
 . (3)فيتجما أكبر ىدد ممكن .. الصاض جامعة : والمهاجرين ويدىوهم لها بان يأمر بالمناداض 

قال لي ابن شلهاب ، و خ للي وابلن : ، قال  وروى ابن الجوزي ىن يوسف بن الماجشون     
ح تستحقروا أنهسكم لحدا ة أسنانكم ، فلإن ىملر بلن الخطلاب رهللالي هللا : ىم لي ونحن صبيان 

وكلان يشلاور حتل  . ىنه كان إذا أىياه ا مر المعهللال دىلا ا حلداث فاستشلارهم لحلدض ىقلولهم 
 .( 4)المرأض 

ذا نزلا بأمير المؤمنين ىمر بن الخطاب ليس ىنده فيها كانا النازلة إ: " ويقول ابن القيم      
 . (5)" نص ىن هللا وح ىن رسوله جما لها أصحاب رسول هللا  م جعىها شورى بينهم 

                                                           
 . 22لىسيوطي ،_ وأنير تاريح الخىهاء .  552 – 552ص :  50أخرجه البيهقي في السنن ، ل  ((1
:  5سة الرسالة ، لنشر مؤس_ ذكره ابن سعد في الطبقاا أنير ىاء الدين ىىي المتقي الهندي ، كنز العمال   ((2

 .                             522وأنير بحث ا ستاذ الدكتور البوطي كتاب الشورى في ا سام ، ص .  625ص 
، كتاب " الشورى في ىهد الخىهاء الراشدين " أنير بحث ا ستاذ الدكتور محمد سعيد رمهللاان البوطي بعنوان   ((3

 . 522 – 552، ص  555الشورى إصدار مؤسسة آل البيا ، ص 
، وأنير بحث  252مكتبة الخانجي القاهرض  ، ص _ ابن الجوزي _ مناقب أمير المؤمنين ىمر بن الخطاب   ((4

 . 522الشورى في ا سام ، ص . ا ستاذ الدكتور البوطي 
 . 527وأنير بحث ا ستاذ الدكتور البوطي ، ص .  82ص:  5ل: ابن القيم ، أىام الموقعين   ((5
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: أخر بدين يحل ىىيه في شعبان فقلالورفا إل  ىمر بن الخطاب صك مكتوب لرجل ىى       
هللالعوا لىنلاس : عدها ؟  م جملا النلاس فقلال أي شعبان ؟ أمن هذه السنة أم التي قبىها ، أم التي ب

أراد بعهللالهم أن يلؤرخ كملا تلأرخ الهلرس بمىلوكهم ، : فيقلال . شيئاث يعرفون فيله حىلول ديلونهم 
أرخوا بتاريح : ومنهم من قال . كىما هىك مىك أرخوا من تاريح وحية الذي بعده ، فكرهوا ذلك 

أرخلوا ملن موللد رسلول : وقاتلل قلائىون الروم من زمن إسكندر فكرهوا ذلك ، ولطوله أيهللااث ، 
وأشلار ىىلي رهللالي هللا ىنله . من مبع ه ىىيه السلام : هللا صى  هللا ىىيه وسىم ، وقال آخرون 

وآخرون أن يؤرخ من هجرته من مكة إلل  المدينلة ليهلوره لكلل أحلد ، فإنله أيهلر ملن الموللد 
 . (1)فاستحسن ذلك ىمر وأمر به . والمبعث

وروى البخاري ومسىم ىن ىبدهللا بن ىباس أن ىمر بن الخطاب خرل إلل  الشلام ، حتل       
لقيه أمراء ا جناد ، أبو ىبيلدض ابلن الجلرا  وأصلحابه فلأخبروه أن الوبلاء قلد  (2)إذا كان بسرغ 

أدع لللي المهللاجرين ا ولللين ، فللدىاهم ، : فقللال ىمللر : قللال ابللن ىبللاس. وقللا بللأرض الشللام 
قلد خرجلا  ملر ، وح : ، وأخبرهم أن الوباء قد وقا بالشام فلاختىهوا فقلال بعهللالهم فاستشارهم 

معك بقية الناس وأصحاب رسول هللا صى  هللا ىىيه وسىم : نرى أن ترجا ىنه ، وقال بعهللاهم 
 للم قللال أدع لللي ا نصللار ، قللال . ، وح نللرى أن تقللدمهم إللل  هللذا الوبللاء ، فقللال ارتهعللوا ىنللي 

 م قال . فقال ارتهعوا ىني . م ، فسىكوا سبيل المهاجرين واختىهوا كاختافهم فدىوهم فاستشاره
فىلم يختىلف ىىيله ملنهم . أدع لي من كان هاهنلا ملن مشليخة قلريش ملن مهلاجرض الهلتل فلدىوهم 

: فنادى ىمر في النلاس . نرى أن ترجا بالناس ، وح تقدمهم ىى  هذا الوباء : فقالوا . رجان 
أفلرارأث ملن قلدر هللا ؟ فقلال : قال أبو ىبيلدض بلن الجلرا  . فأصبحوا ىىيه إني مصبل ىى  يهر 

 أرأيا لو كان لك . نعم ، نهر من قدر هللا إل  قدر هللا .لو ىيرك قالها يا أبا ىبيدض : ىمر 

إبللل هبطللا واديللاث للله ىللدوتان ، إحللداهما خصللبة وا خللرى جدبللة ، أللليس إن رىيللا الخصللبة 
ىيا الجدبة رىيتها بقدر هللا ؟ قال فجاء ىبدالرحمن بن ىوف ، وكان رىيتها بقدر هللا ، وإن ر
إن ىندي في هذا ىىماث سمعا رسول هللا صلى  هللا ىىيله وسلىم : فقال . متغيباث في بعض حاجته 

بأرض فلا تقلدموا ىىيله ، وإذا وقلا بلأرض وأنلتم بهلا _ أي بالطاىون _ إذا سمعتم به " يقول 
 . (3)فحمد هللا ىمر  م أنصرف : قال  " .فا تخرجوا منه فراراث 

فقللد رأينللا فللي حللوادث اختيللار الخىهللاء الراشللدين جميعللاث أن ا مللة بمجموىهللا وىللن طريللف      
وواهللالل المنزللة العييملة التلي .. البيعة كانلا صلاحبة ا ملر فلي اختيلارهم وتكىليههم بالخافلة 

القرآن الكلريم مىزملون بالشلورى ، وهم بنص .. ينالها الحكام بذلك مكانة وطاىة من المسىمين 
كما أوهللالحنا ، ولكلن بعهللالهم كلان أوسلا مشلورض ملن بعهللالهم ا خلر وأن كلانوا جميعلاث مقبىلين 
ىىيها ، وبعهللاهم كان يشاور ا ىداد من الصحابة ، وبعهللاهم يحرص ىى  مشلاورض أكبلر ىلدد 

 . من المسىمين 

الصلواب ، والقللرار لهلم فللي وأن ملوقههم مللن الشلورى كللان موقلف المسللتعين الباحلث ىللن      
يلا آيهلا اللذين آمنلوا أطيعلوا هللا " ويقلول سلبحانه " فإذا ىزما فتوكل ىى  هللا " نهاية المطاف 

ولكلن ( 4)" وأطيعوا الرسول وأولي ا مر منكم فإن تنازىتم في شيء فردوده إل  هللا والرسول 
ح : "   هللا ىىيلله وسللىم هللذه الطاىللة التللي أرادهللا هللي طاىللة أمينللة وبصلليرض قللال الرسللول صللى

                                                           
 . 70، ص  7ل: ابن ك ير ، البداية والنهاية   ((1
 .سرغ قرية بوادي تبوك في طريف الشام   ((2
 .70 – 68ص :  2محمد فؤاد ىبدالباقي ، ل_ الىؤلؤ والمرجان فيما اتهف ىىيه الشيخان   ((3
 . 57اآلية : سورض النساء   ((4
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إن مللن : "وقللال ىىيلله السللام ( 1" )طاىللة  حللد فللي معصللية هللا ، إنمللا الطاىللة فللي المعللروف 
بكلر رهللالي هللا ىنله فلي أول خطبلة وقلال أبلو ( 2" )أىيم الجهاد كىمة حف ىند سلىطان جلائر 

 . (3)" أطيعوني ما أطاىا هللا فيكم فإن ىصيته فا طاىة لي ىىيكم " :له

وبعد استعراض واسا لما كتب حلول هلذا الموهللالوع وملا يتعىلف بله ، فلإن اللذي ييهلر أن      
مبدأ الشورى مبدأ أصيل وراسح ، يجب أن يجري تطبيقه بكلل فاىىيلة ، وحلرص ىىل  تحقيلف 
أفهللال النتائم منه في حياض المسلىمين ، وهلذا يعنلي ، وهلو ملا أكلده فعلل الخىهلاء الراشلدين ، أن 

صيغ المناسبة المحققة لذلك ، وبذلك نستطيا أن نستهيد من اآللياا والصليغ الباب مهتو  لكل ال
التي تقدمها النيم الديمقراطية المعاصرض ، وذلك من منطىف الحرص ىىل  مصلالل المسلىمين ، 
وأن الحكمة هللاالة المؤمن أينما وجدها أخذها ، سواء أكلان ذللك باحسلتهتاء المباشلر لالملة ، أو 

أو المجالس المتخصصة ، أو تشكيل الهيئاا والىجان  قاملة شلؤون الحكلم  المجالس المنتخبة ،
ويمكلن وفلف قواىلد احجتهلاد المعتملدض وهللالا صليغة شلامىة . وفف أسىم ا سس وأحكلم القواىلد 

متكامىة لمنهم الحكم ا سامي في تطبيقه لمبدأ الشورى ، تاحي فيه كل ا بعلاد والموجبلاا ، 
م ىى  التزام شعبي شامل وراسح ، وبحيث يجما بين الصليغ المتعلددض لتقديم تطبيف إسامي قائ

، كمللا فعللل التطبيللف ا سللامي ا ول ، فقللد أخللذ بشللمولية المشللاورض لعامللة النللاس ، وبا ىللداد 
المتخصصللة المحللدودض ، وبأهللل الللرأي والهكللر والمسللؤولية فللي المجتمللا ، والللذين سللموا بأهللل 

بن الخطاب قد تبن  ترتيباث خاصاث شاور فيه حختيلار الخىيهلة  وقد ححينا أن ىمر. الحل والعقد 
 .من بعده 

وهذا الهعل من ىمر بلن الخطلاب رهللالي هللا ىنله بهلذا الترتيلب المتميلز فلي شلأن ملن أهلم      
شللؤون الحكللم يبللرز سللعة المجللال أمللام أولللي ا مللر والعىمللاء  بللداع مللا يرونلله مناسللباث لتللأطير 

وآليللاا واهللاللحة لىنهللوض بتطبيللف مبللدأ الشللورى فللي المجتمللا ومآسسللة أي إجللراءاا فاىىللة 
 .ا سامي ، والعمل ىى  تحقيف أهدافه فيه 

وفي : " ويقول ا ستاذ يافر القاسمي معىقاث ىى  فعل ىمر بن الخطاب رهللاي هللا ىنه هذا      
، الخىيهةانتخاب رئيس الدولة ، أو وسعنا أن نقول إن ىمر قد أحدث هيأض سياسية ىىيا ، مهمتها 

وهذا التنييم الدستوري الجديد ، الذي أبدىته ىبقرية ىمر ، ح يتعارض ما المبلادئ ا ساسلية 
التي أقرها ا سام ، وح سيما فيما يتعىف بالشورى ،  ن العبرض من حيث النتيجة لىبيعة العاملة 

بعلض ا ذهلان وىى  هذا ح يتوجه السؤال الذي قلد يلرد ىىل  . التي تجري في المسجد الجاما 
ملن أىطل  ىملر هلذا الحلف ؟ ملا هلو مسلتند ىملر فلي هلذا التلدبير ؟ ويكهلي أن نعىلم أن : وهو 

جماىة المسىمين قد أقرا هذا التدبير ، ورهللايا به ، ولم يسما صوا اىتلراض ىىيله ، حتل  
 . (4)" قد انعقد ىى  صحته ، ونهاذه  –وهو من مصادر الشريعة  –نتأكد من أن ا جماع 

ؤكللد أن وهللالا الصلليغ المناسلبة متللروك حجتهللاد المسلىمين ومللا يقررونله مناسللباث بحسللب وهلذا ي
وهو ما سوف يحدد إطاره ويبلين منهجله وروحله المطىلب ال اللث ملن … أوهللااىهم وحاجاتهم 

 .هذا البحث 

 
                                                           

 . 226ص :  2أخرجه أحمد والبخاري ومسىم ، الهتل الكبير ، ل ((1
 . 522ص :  2أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي ، تهذيب الترىيب والترهيب ، م  ((2
محاهللاراا في تاريح ا مم .  257ص :  5محب الدين الطبري ، ل_ الرياض النيرض في مناقب العشرض   ((3

 . 80، ص  يافر القاسمي_ ، أنير نيام الحكم في الشريعة والتاريح  50محمد الخهللاري ، ص _ ا سامية 
 527وأنير بحث ا ستاذ الدكتور البوطي ، ص .  228نيام الحكم في الشريعة والتاريح ، يافر القاسمي ، ص   ((4

        . 
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 المطىب ال الث
 الحكم ىى  الصيغ الديمقراطية من وجهة نير إسامية

 

لقد أهتم ا سام بأمر الدولة ، ووهللاا القواىلد التلي تهللالبط شلؤون الحكلم فيهلا ، وقلد أفلرد      
ا حكللام : ىىمللاء المسللىمين هللذا الموهللاللوع بالبحللث سللابقاث وححقللاث ، تحللا ىنللاوين متعللددض منهللا 

قلد السىطانية ، والسياسة الشرىية ، ونيام الحكم في ا سام ، والنيام السياسي في ا سام ، و
ألهلوا كتبلاث ىديللدض بهلذه العنللاوين قلديماث وحللدي اث ، كملا ييهلر مللن هلوامش هللذا البحلث ، ويعللرف 

 .بالرجوع إل  ميانه في الههارس والمكتباا 

وقد تعددا ا دلة الشرىية التي تقرر وجوب إقامة الدولة التي تىتزم با سام وتعملل ىىل       
تطبيقه في المجتما ا نساني ، وتىتزم بطاىة ولي ا مر ما دام يىتزم في ممارسلاته لمسلؤولياته 

للي ا ملر يا آيهلا اللذين آمنلوا أطيعلوا هللا وأطيعلوا الرسلول وأو: " ا حكام الشرىية قال تعال  
: " وقللال ىىيلله الصللاض والسللام .  (1)" مللنكم فللإن تنللازىتم فللي شلليء فللردوه إللل  هللا والرسللول 

وقال صى  .  (2)" أمام ىادل : وذكر في طىيعتهم … سبعة ييىهم هللا بيىه يوم ح يل إح يىه 
مسلؤول فا مير الذي ىى  النلاس راع وهلو : كىكم راع فمسؤول ىن رىيته : " هللا ىىيه وسىم 
 . (3)" ىن رىيته 

ومن أسطا ا دلة ىى  ذلك قيام رسول هللا صى  هللا ىىيه وسلىم بتأسليس الدوللة ا سلامية      
حيلث أرسل  جميلا قواىلد الحكلم فيهلا ، وملارس شلؤونه المتعلددض ؛ ملن .. ا ول  بعلد الهجلرض 

جمللا الزكللاض وتقسلليم تعيللين الللوحض والقهللاللاض وإقامللة الحللدود وإىللداد الجيللوش ومقاتىللة ا ىللداء و
لقد كان لكم في رسول هللا أسوض حسنة لمن : " وهو في ذلك ا سوض والقدوض قال تعال  .. الغنائم 

 .  (4)" كان يرجو هللا واليوم اآلخر وذكر هللا ك يراث 

وقد أجما المسىمون ىىل  ذللك ، وسلارىوا بعلد وفلاض رسلول هللا صلى  هللا ىىيله وسلىم إلل       
رض شللؤون الدولللة ا سللامية ر الصللديف رهللالل  هللا ىنلله خىيهللة للله ، يتللول  إداتنصلليب أبللي بكلل

 .، ويقوم ىى  تنييم أمورها وفف أحكام الشريعة ا سامية كما هو معروف ا ول 

ونيام الحكم الذي أقامه ا سام يتصف لذلك بصهاا أساسية ويتمتا بخصائص تميزه ىن      
 : ره العىماء من خصائص وصهاا في هذا المجال وأهم ما ذك.. ىيره من أنيمة الحكم 

 . أن السيادض فيه لىشريعة أي هلل تعال    .5

 . وأن السىطان فيه لامة أو الشعب   .2

 .وأن هدفه تحقيف العدل في المجتما ا نساني   .2

:  2، الهلللتل الكبيلللر ، ل 222ص :  2أخرجللله البخلللاري ومسلللىم ، الىؤللللؤ والمرجلللان ، ل 
 . 25اآلية  :سورض ا حزاب . 220ص

 .وكذلك نشر الرحمة بين الناس ، ورىاية مصالحهم  .2

                                                           
 . 57اآلية : سورض النساء   ((1
 . 256ص  5أخرجه البخاري ومسىم ، الىؤلؤ والمرجان ، ل  ((2
 . 220ص :  2، الهتل الكبير ، ل 222ص :  2أخرجه البخاري ومسىم ، الىؤلؤ والمرجان ، ل  ((3

 . 25اآلية : سورض ا حزاب (4)
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 .وأن لالمام ىى  الرىية حف الطاىة بالمعروف   .5

وأن دراسللة هللذه الخصللائص والصللهاا يمكللن الباحللث تحيللد إطللار العاقللة بللين الشللورى      
وبحيلللث يمكلللن احسلللتهادض فلللي تطبيقلللاا الشلللورى ملللن الصللليغ .. والديمقراطيلللة بكلللل وهللالللو  

 .قراطية المعاصرض هللامن هذا ا طار ووفف ما يقدم من أسس ومعايير الديم

والمقصود بالخصيصة ا ول  أن نيام الحكم في ا سام يقوم ىى  تطبيف أحكلام الشلريعة      
التللي أنزلهللا هللا سللبحانه وتعللال  ىىلل  محمللد صللى  هللا ىىيلله وسللىم ، خاتمللة لىشللرائا ا لهيللة ، 

ح لالمللة كىهللا أن يشللرىوا كم أو ىيللره وح لمجموىللة أفللراد وولىنللاس كافللة ، فىلليس لهللرد حللا
وينيموا أحوال الناس من ىند أنهسهم ، إنما أمر تنييم الحيلاض ا نسلانية والتشلريا لهلا  ،ا حكام

هلل وحده ، هو الذي خىف ا نسان ، وأستخىهه في ا رض ، وهو صاحب الحف في تنييم حياتله 
 وهلذا ا ملر قلد (2)" إن الحكلم إح هلل : " وقال سلبحانه  (1)" أح له الخىف وا مر : " قال تعال  

 .جرى التأكيد ىىيه أك ر من مرض في البحث 

أما الخصيصة ال انية فالمقصود بها أن ا مة في نير ا سام هي صاحبة الحف في اختيار      
، مئنان ىى  تطبيقه  حكام الشريعةالحاكم ومراقبة تصرفاته في مجاحا الحكم المتعددض ، لاط

لللة ، ح يجلوز أن يتللول  الحكللم إح بإرادتهللا ، فهلو نائللب ووكيللل ىللن ا ملة فللي إدارض أمللور الدو
وذلك ىن طريف مبايعتها له ، واتهاقها معه ىى  القيام بواجباا الحكم ، كملا يقررهلا ا سلام ، 

وهلذا ملا حلدث فلي .. مقابل أن تطيعه في كلل ملا لليس فيله معصلية أو مخالهلة  حكلام ا سلام 
ىمر وى مان وىىي وىيرهم من خىهاء ا سلام ، التاريح ا سامي ، فقد بايعا ا مة أبا بكر و

فكانا بيعتها لهلم هلي ا سلاس فلي تلوليهم الحكلم وممارسلتهم لمسلؤولياته وفلف أحكلام الشلريعة 
فالبيعللة الشللرىية لىحللاكم ىىلل  كتللاب هللا وسللنة رسللوله : " يقللول الللدكتور ا تاسللي . ا سللامية 

 .  (3)" تؤمن ديمقراطية حقيقية 

فلا .. هللاافة إل  البيعة تؤكد هذه الخصيصة من خصلائص الحكلم ا سلامي والشورى با      
تنتهي صىة ا مة بالحاكم بالقيام باختياره ومبايعته ، بل ىىيه أن يشاور ا مة في أمور الحكلم ، 

وبيلان حقيقلة ..  (4)مما يؤكد أن السىطان لالمة ، وأن الحاكم وكيل ىنها في إدارض أملور الحكلم 
دها لحف ا مة في توجيه شؤون الحكم المختىهة وهو ما تعرهللاا له بالحديث فلي الشورى وتأكي

 . المطىب ال اني من هذا البحث 

وأهمية هذه الخصيصة في هذا البحث تأتي من أن الديمقراطيلة فلي المجتمعلاا المعاصلرض      
باتا تعني صيغاث تقوم ىى  التأكيد ىى  مبدأ احنتخاب وحلف ا ملة فلي اختيلار مم ىيهلا لىتعلاون 

فلي إدارض شلؤون الحكلم المتعلددض ، كملا تقلوم ىىل  التأكيلد ىىل  " السىطة التنهيذيلة " ما الحاكم 
 هللارورض سماع رأي الشعب فيما يطبف ىىيه والدفاع ىن حقوف

وقد جلرى فعلاث اللنص ىىيله وتطبيقله فلي … فواهللال أن ا سام يتبن  هذا .. ا نسان وحريته 
أصللول ومبللادئ ، كمللا يهللر مللن البحللث فللي المطىللب ال للاني ، نعللم جللرى الللنص ىىلل  القواىللد 

ملا يسلتطيعون تحقيقلاث  هلداف هلذه القواىلد والمبادئ وترك لىمسىمين ليبدىوا في تطبيقها بقلدر 
 .   والمبادئ 

                                                           

 . 52اآلية : سورض ا ىراف   (1)
 . 20اآلية : سورض يوسف   ((2
 . 77ا تاسي ، ص . د_ الديمقراطية التقدمية   ((3
 . 75 – 72ىبدالعزيز الخياط ، ص . د_ النيام السياسي في ا سام   ((4
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وأما بقية الخصائص المشار إليها فهي جديرض با شارض إل  المقصود بهلا فلي هلذا البحلث ،      
لتعىقها المباشر بموهللاوىه ، فتحقيف العدل فلي المجتملا ا نسلاني هلي هلدف الرسلاحا ا لهيلة 

ا الكتلب ا لهيلة ، وأحكملا الشلرائا ا لهيلة المنيملة فمن أجل تحقيقه أرسلىا الرسلل ، وأنزلل
لقد أنزلنا رسىنا بالبيناا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان : " لواقا هذا المجتما وحياته قال تعال  

وقد تكرر أملر هللا سلبحانه وتعلال  بالعلدل ونهيله .. والقسط هو العدل ( 1)" ليقوم الناس بالقسط 
كملا أنله جلل وىلا حلذر ملن أن يلدفا .. ر من موهللاا من كتلاب هللا ىن اليىم والبغي ، في أك 

كره النلاس إلل  يىمهلم واحىتلداء ىىليهم ، فإىطلاء كلل ذي حلف حقله واجلب المسلىم فلي جميلا 
اليروف وا حوال ، فا فرصة لالهواء لتتحكم في ممارساا الناس ، فالعدل بين النلاس ، هلو 

" شنئان قوم ىى  أح تعدلوا اىدلوا هو أقرب لىتقلوى  وح يجرمنكم: " ىنوان التقوى قال تعال  
وقد نبه رسول هللا صى  هللا ىىيه وسىم لههللال الحاكم العادل وأجرض العيليم ىنلد هللا سلبحانه  (2)

أن أحب الناس إل  هللا يوم القيامة وأقربهم مجىساث منه أملام ىلادل ، وأن أبغلض النلاس : " فقال 
 (3)" ىذاباث أمام جائر إل  هللا يوم القيامة وأشدهم 

وقد قدم ا سام تقريراث لحقوف ا نسان وحرياته كان فيه السبف والتميز بالمقارنة ما ما      
مما يؤكد ىى  أن ا سام يتبن  بكل قوض الجانب .  (4)وصىا إليه البشرية في هذه ا يام 

 .   اصرض المتعىف بحقوف ا نسان وحرياته من معن  الديمقراطية وصيغها المع

وقدم التاريح ا سامي في مجال تحقيف العدل أروع النماذل وأوسا الممارساا حت  في      
قال أبو بكر الصديف رهللاي هللا ىنه في خطبة بعد تولي .. أوقاا الحروب والمنازىاا 

الهللاعيف فيكم قوى ىندي حت  أخذ الحف له والقوى منكم هللاعيف ىندي حت  أخذا " الخافة 
ولسا : " وقال ىمر بن الخطاب رهللا  هللا ىنه في خطبة له  (5)" إن شاء هللا تعال  الحف منه 

أدع أحداث ييىم أحداث وح يعتدي ىىيه حت  أهللاا خده ىى  ا رض وأهللاا قدمي ىى  الخد اآلخر 
وممارساا المسىمين .إخهللااىه لىحف بكل تصميم وإصرار  كناية ىن.  (6)" حت  يذىن لىحف 

ما ىرف : " في الحروب في مجاحا العدل والرحمة دفعا م ل ىوستاف لوبون لىقول 
 .  (7)" التاريح فاتحاث أىدل وح أرحم من العرب 

وأما الخصيصة الرابعة فتعتبر الرحمة والحرص ىى  مصالل الناس من أهم صهاا الحكم     
مصالل الرىية ، وتعمل ىى  جىب المنافا لهم ،  ا سامي ، فالدولة في ا سام تسهر ىى 

ودفا المهللاار ىنهم ، وتساىد الهللاعيف ، وتنصف الميىوم ، وتطعم الجائا ، وتكسو العاري ، 
وترشد الهللاال ، وتقدم العال ، فا تترك حاجة من حاجاا ا مة إح وتهتم بسدها ، وح مشكىة 

الىهم من ولي من أمر : " هللا ىىيه وسىم  من مشكاا الحياض إح وتساىد في حىها ، قال صى 
 . (8)أمر أمتي فشف ىىيهم فأشقف ىىيه أمتي شيئاُ فرفف بهم فأرفف به ، ومن ولي من

                                                           
 . 25اآلية : سورض الحديد  ((1
 . 8سورض المائدض اآلية   ((2
 . 285ص :  5أخرجه أحمد والترمذي ، الهتل الكبير ، ل ( (3
أنير بالتهصيل بح ي ىن حقوف ا نسان في ا سام المقدم إل  لىدورض السادسة ىشر لمؤتمر المجىس ا ىى    ((4

 . 2002سنة  5/5 – 28/2ض من لىشؤون ا سامية الذي ىقد في القاهرض في الهتر
 . 205ص :  6ابن ك ير ، ل_ البداية والنهاية   ((5
 . 557أبو يوسف ، ص _ الخرال   ((6

 . 528وهبة الزحيىي ، ص . د_ آ ار الحرب في الهقه ا سامي (7)
 . 87ص :  2مختصر صحيل مسىم ، ل. أخرجه مسىم في صحيحه   ((8
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وأراد ىمر بن الخطاب رهللا  هللا ىنه أن يعين أحد الرجال والياث وأمر بكتابة ىهد له بذلك      
لي ىشرض أوحد : طهه فقال الرجل وبينما الكاتب يكتب جاء صبي فأخذ ىمر بن الخطاب يا.. 

 ىز وجل قد نزع الرحمة من ما ذنبي إن كان هللا: فقال ىمر .. م ىه ما دنا أحد منهم مني 
لكتاب ، فإنه إذا لم يرحم مزف ا: وقال لىكاتب . ، وإنما يرحم هللا من ىباده الرحماء قىبك
 . (1)، فكيف يرحم الرىية ؟ أوحده

ية تدفا الناس إل  حبه والتعاون معه واحلتهاف حوله يطيعونه ورحمة الحاكم بالرى     
 .ويخىصون في نصيحته ومشورته وأداء ما يجب ىىيهم تجاه بادهم وأمتهم 

وهذه الخصيصة من خصائص الحكم ا سامي تجعل العاقة بين ا مة والحاكم ىاقة ود      
  .… ومحبة ح ىاقة نزاع وتصارع ومعارهللاة واحتجال 

د نبه العىماء بكل وهللاو  أن هدف الحكم تحقيف مصالل الناس ومن هنا جاءا القاىدض وق
وبالتالي فإن ما يحقف  (2)" تصرف الحاكم ىى  الرىية منوط بالمصىحة : " الهقهية المعتمدض 

. مصالل الناس من اآللياا والصيغ والممارساا مطىوب شرىاث بقدر ما يحقف من المصالل 
كل وهللاو  مصدر من مصادر ا حكام الشرىية وهو مصدر احستصا  وهذا أمر يعالجه ب

وهو بناء ا حكام ىى  مقتهللا  المصالل المرسىة في إطار مقاصد الشرىية في تحقيف مصالل 
الهللارورياا والحاجياا : العباد ، وفف المعيار المعتمد في ذلك ، وهو يقوم ىى  درجاا  اث 

وع التقاء الشورى في التطبيف والممارسة ما الصيغ وبذا ييهر لنا موهللا.  (3) والتحسينياا
الديمقراطية المعاصرض ما دام أن ا مر فيها في إطار احلتزام بشريعة هللا سبحانه ، ومراىاض 
قواىدها في استنباط ا حكام لىقهللاايا المستجدض وا مور الحاد ة ، رىاية لمصالل ا مة ، 

 .وتحقيقاث لخيرها وتقدمها 

  

                                                           
 . 565خيه ، ص أخبار ىمر لعىي الطنطاوي وأ  ((1
 . 257ص :  2ىبدالسام العبادي ، ل. د_ أنير بالتهصيل المىكية في الشريعة ا سامية   ((2

أنير بالتهصيل بح ي في موهللاوع المصالل المرسىة مقدم لمجما الهقه ا سامي الدولي في دورته الخامسة ىشلر   (3)

   . ميادية  2002/  2/  55 – 6التي ىقدا في سىطنة ُىمان بتاريح 
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 :مشروىاث لىقرار المقتر  صدوره ىن مجىس المجما في هذا الموهللاوع الهام يىي  وفيما

 جىس مجما الهقه ا ساميمشروع قرار م

 :الشورى والديمقراطية : بخصوص موهللاوع

الحمد هللا رب العالمين الذي امر بالشورى وحث ىىيها واصى  واسىم ىى  رسول هللا محمد بن 
 وبعد ؛ اجمعين وصحبة ، ينالطاهر الطيبين آله وىى ، ىبد هللا 

المنعقلد فلي الكويلا فلي دورتله ال انيلة والعشلرين فلي  فإن مجىس مجما الهقه ا سامي اللدولي
، بعد اطاىه ىى  البحلوث المقدملة فلي موهللالوع الشلورى والديمقراطيلة ، واسلتماىه  : الهترض

 : ىيلىمناقشاا التي دارا حول أفاف هذا الموهللاوع ، وجوانبة المتعددض قرر ماي

ر بها هللا سبحانه ورىب فيها رسوله ، وهلي سلمة بلارزض ملن سلماا ان الشورى قد أم .5
يتعتبر قاىدض من قواىد  يفه.الحياض ا سامية ، يىتزم بها الحاكم في شؤون الدولة كىها 

 وأمللرهم): ، قللال تعللال   الحيللاض ا سللامية ،واسسللاث متينللاث مللن اسللس الحكللم ا سللامي
وقلال سللبحانه مخاطبلا رسللوله صلى  هللا ىىيلله وسلىم المعصللوم والمؤيللد ( بيللنهم شلورى
ونهللذ رسللول هللا ىىيلله  ( هللا ىىلل  فتوكللل ىزمللا فللاذا احمللر فللي وشللاورهم): بللالوحي 

الصلحابي الجىيلل ابلو هريلرض صىوا هللا وسلامه هلذا احملر خيلر تنهيلذ حتل  قلال فيله 
رسللول صللى  هللا ىىيلله  نشللورض حصللحابه مللممللا رايللا احللداث اك للر ):رهللاللي هللا ىنلله

   .(وسىم
 ولمللا كللان احمللر بالشللورى بعتبرهللا قاىللدض ىامللة مللن قواىللد الحيللاض احسللامية ، فللإن  .2

 .بما ينتهي اليه اجتهادهم لىمسسىمين ان يبتكروا من الصور التطبيقة لذلك ،
 

ان الصلليغ العىميللة واحليللاا المتعللددض التللي تعللارف ىىيهللا الواقللا احنسللاني المعاصللر  .2
بشلكل واف وكلاف وح حلرل ملن  تطبيقاث لىمبادئ الديمقراطية تحقلف معلاني الشلورى ،

المجتمعلاا ىيلر  فلي، بعيداث ىن احسس الهكرية والهىسهية التي قاملا ىىيهلا  تطبيقها ،
وحلث  ، ا سامية ، وانها يمكن ان تكون تطبيقاث لقاىلدض الشلورى التلي اطىقهلا ا سلام

 .ىىيها 
تىلزم  والعمل ىى  تهعيىها في المجتمعاا العربية وا سلامية ، غ ،ان تطبيف هذه الصي .2

رىي في النير ا سامي الحكم الش من مصادر اث مصدر باىتباره به قواىد احستصا 
 . ما تحقف من مصالل لىمجتما وا مةمدىواليها بقدر 

      

 خر دىواهم أن الحمد هلل رب العالمينأو
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة
، ومن  مهههنا، لنوهلل ا  الشورى مصطلح إسالمي استمده فقهاء وعلماء املسلمني من  عضنآ اتنال القن ا 

َّنا َرَ لنت   :تضناى نوَنهاوت َوَي ُاوت  انوَرى عَنُنت ن ا نَتَااعاوا لينَ مْيوت َومهَلَناماوا الصَّناَلَأ َومهَمت ِيتَ  است ِيقانو َ َوالَّن ُاوت تناوت سنورأ )  وَنا
ن ت  : ، ومهتضا م  لوله(83: الشورى َِْضنوا مي ْي َضونت ََ َفغَنا َظلينَُق التَقلتن وتن ْا ََ َهانوت َولَنوت  فَبيَما َرْحتٍَة ميَ  اللَّهي ليوتن

ََ فَنتَنَو  نن نن ي فَنن يَتا َعَ مت َمت ُاوت في اذت ِي ت َهاننوت َوَ نناويرت ننتَنهت َا َعننونتهاوت َواست ْْ َحوتليننَ  فَنناعت نن ت َعلَننل اللَّننهي إي َّ اللَّننَه  اينن َّْ
لينيَ  شن عي املتضلنب عتقلُنْ اءراء، ووتهنال الوغن  ف لضنُة الللدضلنة علنل املبندمه  ،(951:سورأ اهلل عمن ا )  التماتَنَوْْ

ننا منن  مهاننةا  الن مهإ والنناأ، واننوض  إى الصننوا ، ومهفضنن   من  القضنناتا، مهو مو ننوا منن  املو نوعال، وامتباُر
تنننْ ا ننندت  .مننن  مهتننن  حقُنننب مهحسننن  الوتنننا  اءراء،   ْ ِْ نننا  الشننن تَ وتننن والتنننارتإل امسنننالمي موالنننَ اعتاُو
ةنن أ ذاننةاعه (اننلل ا  علُننه وسننلو)حممنند سننُدوا بنندمه الشننورى موهننا استشننارأ مل اجتسنند رظننو مهوننه  ف موالننَْ 
 .مضصوم
وعنن هو، وتسننهو  تُننار لاد نناامإدارأ  نوواا السُاسننُة و  لألمننة ا  تننة فتكِنن  وغنام الشننورى ف امسننالم و 

ض تكِلنننه النننوغو  والنننِإ لننند النننِإ تتِنننب ولننن وم الضصننن  ومضطُاتنننه الوغنننام السُاسنننيمضنننا  حدتننند الشنننورى   
ما تتضلب الشورى عاذمور الىت تكو  فُها املصلةة مغووونة ولُسنَ متةققنة وض تسنتود إى السُاسُة املضاا أ  ْ،

ا    والسلو والسُاسة وامل ا.. ضاُدالدلُ    علْ   . وظُ 
اوننَ الدرق اةُننة املضاانن أ تقننوم علننل تضنن  النن  ُط حكمننا عننني السننلطال وموسسننال الدولننة، فنن    وإتاْ 

تكافنن  اذمننة   املسننوولُة الضامننة، فقنند تصننا  اذمننة  ُضننا عضنن ر تونناه "وغننام الشننورى   امسننالم تقننوم علننل 
 ". وع  ظ ه علُها عضآ اعوا ها، فم  حبْ   ف د مه  تدفع الش  ع  وِسه

و مشنناورأ مهُنن   ولكننل تتةقننب ُننِا التكافنن    حمنن  املسننوولُة الضامننة، فقنند مهوتننْ امسننالم علننل ا ننْا
الننن مهى واضمتصننناج، ومهوتنننْ علنننل ال عُنننة التضننناو  عالوصنننُةة علنننل الدمنننة الضامنننة، وتضننن  امسنننالم تلننن  حقنننا 

نن  عتمننع تضطُننه ح تتننه ومسننوولُته الشووىر  : )  الننِإ  منن  عوننوا وسنوم تتونناوهلل ُننِا البةنن.. لإلوسنا   ْ 

ىالديمقراطية رؤية معاصرة لتفعيل مبدأ الشىر  ىاالسوتفادة مون يليوال الديمقراطيوة وو   وى  

 :، مهرعضة حماور علل الوةو التايل(ال ىابط الشرعية
 مِهوم الشورى والدرق اةُة والضاللة عُوهما: احملور اذوهلل
 ةُةمقاروة عني الشورى والدرق ا: احملور الةاين
 ضواعط الش عُةف  وء الاضستِادأ م  الُال الدرق اةُة : احملور الةال 
 .املضاا أ علل اجملتمضال امسالمُةومهث  تطبُقها ضستِادأ م  مبدمه الشورى ة ق ا: احملور ال اعع

 
 وباهلل التوفيق

 محمد بشاري. د
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 احملور األول

 مفهوم الشورى والدميقراطية والعالقة بينهما
 الشورى يف اإلسالم: أوال

 :تعريف الشورى

 لاهلل اعن  موغنور ف لسنا  الضن  . اللُة م  مهإ استخ ته: الضس   ار م  مصدر لهة: اللهة ف الشورى
ِا والشورى واملشورأ عضو الشني مِضلة وض تكنو  مِضولنةأل ذانا مصندر واملصنادر ض . مهم ه عه: مه ار علُه عأم ْ 

ننننِل  املشننننورأ، وتقننننوهلل موننننهجتننننيء علننننل مةنننناهلل مِضولننننة، وإ  تنننناءل ع  نننناورته ف اذمنننن  : لننننل مةنننناهلل مِضننننوهلل، ْو
ومه نار . ةلنْ مونه املشنورأ: و ناوره مشناورأ و نوارا واستشناره. وفال  من   ن  مهإ تصنلح للمشناورأ. واستش ته

ومه نار .  نورل إلُنه عُندإ ومه ن ل إلُنه مهإ لوحنَ إلُنه ومه نَ مهتضنا: وتقناهلل. ال ت  تشن  إ نارأ إتا مهومنأ عُدتنه
تقنناهلل فننال  و تنن  فننال  : مهعننو سننضُد ولنناهلل. ومه ننار تشنن  إتا مننا وتننه النن مهإ. مهومننأ ومه ننار علُننه عننال مهإ: الُنندإلُننه ع

 .(1)رفضها: ومه ار الوار ومه ار ما ومه ور ما و ور ما. و  ه مهإ مشاوره، و ضه  وراء
 : مفهوم الشورى

ف اذمننور الضامننة املتضلقننة ةلننْ النن مهإ َنن  ُننو مهُنن  لننه، مهو ُنني اسننتطالا رمهإ اذمننة مهو منن  توننو  عوهننا 
 .ولُ  ُي استخ اج ال مهإ اذوسْ عتداوهلل اءراء حوهلل مسألة ما. (2)ما

 .(3)ستخ اج ال مهى مب اتضة البضآ إى البضآا: عأاا ُل" ال اظْ اذاِهاىن"وع فها 
 .(4)اضتتماا إى اذم  لُستش ْ   واحد ااحبه وتستخ ج ما عوده: عأاا ُل" اع  الض ىب"وع فها 

الشننورى ُننل اسننتطالا النن مهى منن  توى النناأ فُننه : مهمننا عونند الضلمنناء املضاانن ت  فقنند ع فهننا مهحنندُو عقولننه
 .(5)للتوا  إى مهل   اذمور للةب

 .(6)إاا استطالا رمهى اذمة مهو م  توو  عوها   اذمور الضامة املتضلقة ما: وع فها ام  عقوله
راء املتضنددأ ف اذمن  املضن و  َن   سنوو  تلن ، وتقلُبهنا عملُة  دث فُهنا اسنتخ اج اء إت  الشورىف

ننا ضمتُننار مهوِضهننا ومهاننلةها، والدضلننة علُهننا نني تقلُننْ اءراء، ووتهننال  .وفةصننها واملوا وننة عُوهننا، وامتباُر ُو
ننا منن  مهانننةا  النن مهإ والنناأ، وانننوض إى  الوغنن  ف لضننُة منن  القضننناتا، مهو مو ننوا منن  املو نننوعال، وامتباُر

                                                           

  ور  ،ح م الشني اجل ء الةام ، - لسا  الض   ( 1)
 راعطة اجلامضال امسالمُة، سلسلة فك  املواتهة، : ، القاُ أوغام الدولة ف امسالم وعاللتها عالدوهلل اذم ى: تضِ  عبد السالم ( 2)

  .911ج
 .32ج 25ُن، ج 9835روح املضاىن   تِس  الق ا  الك مي والسبع املةاىن، املطبضة اذم تة مبص ، : مهعو الةواء اءلوسل( 2)
 .211ج 9م، ج9151، 9مهحكام الق ا ، ةبضة دار إحُاء الكتْ الض عُة، ط: مهعو عك  ع  الض ىب( 8)
 .93م، ج9115كو اضسالمل، الدار السلُِة عالكوتَ، الشورى   ل  وغام ا : عبد ال ْح  عبد الالب( 3)
ا   الدرق اةُة، دار الِك  الض ىب، ( 6)  .3، ج9111ُن، 9391عبد ا مُد امساعُ  اضوصارى، الشورى ومهثُ 
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 ،ومهفضنن  اءراء، منن  مهتنن  حقُنننب مهحسنن  الوتننا  أل فهنني اراء تتولنند مننن  مالاننة فكنن  وجت عننة، وتهننندالصننوا ، 
 .وماأ، وتل  ف إةار تتمشل مع الضقُدأ وض خيالَ الكتا  والسوة  وحب ، ودراسة، وعلو

 :مرونة آلية الشورى

ننِا توغُمهنن ننَ الشنن تضة الهنن اء مهمنن  تِصننُ  تطبُقننال الشننورى وحدتنند الُا ننا، ْو ا عننني املسننلمني عدرتننة تْ 
ن  عتمنع، وعنِل  تكنو  الشنورى وغامنا متطنورا تتمشنل ومصنال اذمنة ومتطلبنال   م  امل ووة تتِب منع لن ومْ 

عدم حدتد الُة مضُوة للشورى لتطبُقها، تضد م  املمُ ال اليت تتِب منع منوه  امسنالم ف أل تل  مه  ْ  عص 
نننننا التشننننن تع مننننن  تق تننننن  الكلُنننننال، وإرسننننناء اذانننننوهلل الضا منننننة، والنننننود علنننننل املبنننننادا واذحكنننننام اذساسنننننُة، تاْر

التِصنننُالل الِ عُنننة واجل  ُنننة ملقتضنننُال ال منننا  واملكنننا ، حبُننن  تتخنننِ الشنننك  املال نننو لتةقُنننب املصنننلةة تبضنننا 
نَ وغنو الشنورى وإت اءا نا دو  حدتند، رْحنة عالونا ، . للغن وم، مبنا توافنب الشن تضة امسنالمُة وعالتنايل فقند تْ 

ه اذتُا  عضواعط والُال متاددأوتوسضة علُهو  .، ومتكُوا هو م  امتُار ما ت تةه الضقوهلل وتدْر
 :الشورى أمر إلهي

َّةي فَنَقدت مهََمَ  ا ا  اَلمي اَذَساسي ا تَسنلينَي،   -َعن َّ َوَتن َّ - إي َّ الْشوَرى مي  َمَباديا اميست
َنا َمناَََ الوَّبيُننَي وامل ْمنا تناء مي

ُاوت  اننوَرى  : قنن ا  الكنن مي، لنناهلل تضنناىف ثالثننة موا ننع ف ال نن ا ننَتَااعاوا ليننَ مْيوت َومهَلَنناماوا الصَّنناَلَأ َومهَمت ِيتَ  است َوالَّنن
ِيقاننو َ  ُاوت تناوت وَننا َّننا َرَ لنت ننوَنهاوت َوَي ََ َهاننوت َولَننوت   : لولننهف ، ومهتضننا (83: سننورأ الشننورى) عَنُنت ننَ  اللَّننهي ليوتنن َننٍة مي فَبيَمننا َرْحت

ََ َفغَننا ظَ  وتنن نن ي فَنن يَتا ْا َمت ُاوت في اذت ِي ت َهاننوت َوَ نناويرت ننتَنهت َا َعننونتهاوت َواست نن ت َحوتليننَ  فَنناعت َِْضننوا مي ْي َضونت ليننَُق التَقلتنن
لينيَ  ْْ التماتَننَوْْ ن ت َعلَنل اللَّنهي إي َّ اللَّنَه  اين ََ فَنتَنَوَّْ ن فَن ي ت مهَرَاَدا فيَصناض  َعن   : ، ولولنه(951:سنورأ اهلل عمن ا ) َعَ مت

ة  ا. (288: سورأ البق أ) َوَتَشاواٍر َفالَ تاَواَح َعَلُتهيَما اٍ  ْمونتهاَماتَن َ   .ْما استضم  ُِا املصطلح    السوةْ 
 :أهمية الشورى

ند وتنو  عن    منا مهانا تضنج وتْو لمة حمببة إى القلنو أل ذانا توانل عضندم اضسنتبداد عنال مهىْ  الشورىْ 
ُنِا . القندرأ علنل عُنا  الن مهى فُنه عشنك  ت جتنل مونه الوانوهلل إى الصنوا اذم  علل اله  الِى تضتقند مه  لدتنه 

فضننال عنن  مه  املقصننود منن  الشننورى ُننو املوالشننة وا ننوار وتبننادهلل النن مهى وم اتضننة الننبضآ إى الننبضآ حننوهلل لضننُة 
 .    (1)م  القضاتا الضامة مهو الااة تستبني فُها ال مهى وتتضح املولَ ا ب وتض م وته ال  

. الشورى مهلِنة للاماعنة ومسنبار للضقنوهلل وسنبْ إى الصنوا ، ومنا تشناور لنوم إض ُندوا : اع  الض يبلاهلل 
  :ولد لاهلل ا كُو

  نورأ حا م ع مهإ لبُْ مهوم    إتا علغ ال مهإ املشنورأ فاستض 
 .(2)" ف   الواف لوأ للقنوادم     ظضا ة وض جتض  الشورى علُ  

                                                           

ت  ظ  موشورأ، مضهد مهُ  الشورى ومهُ  البُضة   امسالم مع املقاروة عالوغام الدرق اةل، رسالة ماتس: حممد إع اُُو حممد إع اُُو  (1)
 93الدراسال اضسالمُة عالقاُ أ، ج 

و  ورى عُوهو)لوله تضاى  ،سورأ الشورى  ،اجلامع ذحكام الق ا ( 2)  عشر  اجل ء الساد ( والِت  استااعوا ل مو ومهلاموا الصالأ ومهمُ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12815
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تسننبَ : ولنناهلل عضننآ ا كمنناء مننا اسننتوبط الصننوا  مبةنن  املشنناورأ، وض حصننوَ الننوضو مبةنن  املواسنناأ، وض ْا
 . البهضاء مبة  الكا

ِْ  واملقصننودو  : إمنننا مهمنن  الوننا اننلل ا  علُننه وسننلو مبشنناورأ مهاننةاعه فُمننا   تأتننه عننه وحنني وعمهننو عالنن
مهمن  الندوُا : ض  والتاار  موهو وف الِإ مهم  مبشاور و فُه لوض  حكاها القا ي مهعو تضلل مهحدهامهرعا  الِ

و مهاح  .مااة والةاين مهم  الدوُا والدت  ُو
ن  اعن  عبند النا النا املن وإ عن  رسنوهلل ا  انلل ا  علُنه وسنلو مهونه لناهلل  منا تشناور لنوم إض ُننداُو )وْت

و   (.ا  ع  وت  ذر د مهموُر
إى رمهتهنو ولكن   إ  ا  تضاى   تأم  وبُه الل ا  علُه وسنلو مبشناورأ مهانةاعه حاتنة مونه: اهلل ا س ل

ة  .(1)مهراد مه  تض فهو ما ف املشورأ م  الْا
بنن أ ف حُنناأ اذمننو والشننضو ، وإ  مهإ وغننام مهو توغننُو توشنند النن  والِننالح، وتبةنن  للشننورى إ   مههُننةْ 

ق إى الضننن أ والك امننة، و نننْ مه  تسننود اذمننن  واضسننتق ار وال مننناء، وت ظننْ ف مونننع عنن  الضدالننة واملسننناواأ، وتتننو 
تكتشنننَ ا قنننا ب، وتوالننني عالشنننورى مستننه وموهانننهأل ذ  الشنننورى الغلننو والتسنننلط واضسنننتبداد ضعننند مه  تكنننو  

ة اذمنةأل منا  تلن  إض الضمل، وتستوبط الصوا ، وتصح ال مهإ، وتتضناف  اجلهنود، وتتنو ا املسنوولُة، وتقنوى  نْو
توبضنننن  عوامنننن  اذلِننننة واملننننودأ واحملبننننة والتضنننناو  والتوااننننح، وتتشنننناع  اذتنننندإ  نننن  املضضننننالل، عالشننننورى ذونننه 

 .تص  اموسا  إى ما تصبو إلُه م  ع أ وفالح، وسضادأ وجناح، ف مهمور الدوُا واءم أ عالشورىو 
الوص ، وتستماهلل القلو ، وتتضناو   ص   شورىتبج اجملتمضال الِا لة والدوهلل القوتة، وعاهللوعالشورى  
بن أ ف حُناأ اذمنةأل  للشنورىوملنا . ا م  مهت  عواء اذوةنا ، وعمنارأ اذر ، وإر ناء  الشورىمهُ   من  مههُنةْ 

ِي ت َهاننوت )  :فقنند مهمنن  ا  وبُننه اننلل ا  علُننه والننه وسننلو مبشنناورأ املننوموني، فقنناهلل تضنناى ننتَنهت َا َعننونتهاوت َواست فَنناعت
ُاوت  إ  ا  مهمن  منا وبُننهأل لتنألَُ للننو  مهانةاعه، ولُقتنندإ : ولند لُنن "، (951: اهلل عمنن ا ) (في اَذمن ي  َوَ ناويرت

عنننه مننن  عضنننده، ولُسنننتخ ج منننا منننوهو الننن مهإ فُمنننا   توننن هلل فُنننه وحنننيأل مننن  مهمننن  ا ننن و ، واذمنننور اجل  ُنننة، وظننن  
 .(2)تل 

 :وتتضح مههُة الشورى ف امسالم اوطاللا م  ا قا ب التالُة
واا   ورتة ف وغام ا كون إ  .  امسالم اعتا الشورى موه  حُاأ إوساين، فضال ع ْ 

ننا  حكمننا  ننورتا علننل النن ظو  ننن إ  ةبُضننة ا كننو امسننالمي علننل منندار الضهنند الوبننوإ ومنن ورا  نن  القنن و ْ 
ر نني  منن   خصننُة ال سننوهلل اننلل ا  علُننه وسننلو عننني مهاننةاعه، ومكاوننة اللِنناء ال ا نندت  عننني عمننوم الصننةاعة

 .ا  عوهو

                                                           

و ف اذم  وق، اجل ء اذوهلل ،اءدا  الش عُة( 1) الشورى ف امسالم، : اعتهاج حاا إ عدوإ سا  ظبور: ال ع فص  ف مضج لوله تضاى و اوُر
 91-1ة ج  ْاذلو   بكة وش 

ة، تارتإل ام افة اور م  مشاورال الوا الل ا  علُه وسلو ذاةاعه: موصور اال اجلادعي (2)  1/1/2192،  بكة اذلْو

http://www.alukah.net/authors/view/home/1571/
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ننِا ض توةصنن  ف الشننورى، فالتشنن تضال  ننن إ  تشنن تع الشننورى عِاتننه لننا و علننل املصننلةة ودرء املِسنندأ، ُو
مننا تقننوهلل الضنن  عنن  عبنند السننالم لهننا لا مننة علننل تلنن  منن  تلننْ مصننلةة ودرء مِسنندأ،ْ  الشنن تضة  : امسننالمُةْ 

 .ْلها وصا ح، إما عدرء مِاسد مهو جبلْ مصال
حو وتوصبغ عِك أ مقااد الش تضة الكلُة، وها عاللة وثُقنة الصنلة عالضن ورتال المنط ن إ  الشورى تتال

الننيت تواوهننا اذاننولُو  عالتةلُنن  والدراسننة والبُننا ، إت منن  الطبُضنني ف مهإ وغننام  ننورإ، مه  تتةقننب الضنن ورتال 
و ِا لُط مااا عاملسلمني علل التةدتد، ع  تشم  ظُ   .(1)المط، ومه  حِق عضمومها، ُو

 :مزايا الشورى

إ  مهإ وغام سُاسي ومهإ توغنُو داملني مهو منارتي لكني تكنو  واتةنا ينْ مه  تسنتهدم الوانوهلل إى 
اوننَ التضبنن ال، فنن   اهنندم النن  ُط ذإ  إرادأ الهالبُننة، إرادأ الشننضْ، مهو إرادأ اذمننة، مهو إرادأ احملكننومني مهتنناْ 

إرادأ احملكنننومني، إى إرادأ الونننا ، وتلننن  مه   توغنننُو سُاسننني مهو اتتمننناعي وننناتح توبهننني مه   ننناوهلل الوانننوهلل إى
الشننخد إتا  ننض  عننأ  لننه دورا ف تسننُ  حُاتننه، ومهوننه تقننوم عضمنن  مننا ف مهمننور وةوننه ف وننه سننُكو  فضنناض مضطنناء 
نو مهمن  تسنمع اذوامن  ولنُط لنه مهإ دور ف تسنُ  مهمنور وةونه  نا  امحسنا  لنندته عأونهْ  خيتلَ متاما عما لوْ 

اوَ مههُة ال  .ِك  الدرق اةي ف اذوغمة املختلِة، ومههُة الِك  امسالمي مهتضا فُما تتص  عالشورىم  ُواْ 
اوننَ الشننورى مهسننا  ا كننو وعمنناده ف الضصنن  الوبننوإ وعصنن  اللِنناء ال ا ننُدت ، إت ةبقهننا   كننِاْ  ُو

ننامال، وتبضننه ف تلنن  اللِنناء ال ا نندو ، فوشننأل الدولننة امسنن المُة فتُننة ال سننوهلل اننلل ا  علُننه وسننلو تطبُقنناْ 
 .عمادُا ا ب والضدهلل واملساواأ، وسادل عِل  الضا  عضد وشأ ا عِرتأ وتُ أ

مبننندمه عنننام تلتننن م عنننه اذمنننة ف تسنننُ   ننن واا،   حننندث عننن  ولننند ولننند مه نننار القننن ا  الكننن مي إى الشنننورىْ 
ُُِننة إعمنناهلل ُننِا املبنندمه لكنني تصننوظها اذمننة وفقننا ملقت مبنندمه عننام، وتنن ي التِااننُ  فْ  ضننُال ال مننا  الشننورىْ 

 .واملكا ، ومبا  قب مصلةة اذمة، وض توالآ اذسط الضامة اليت تقوم علُها امسالم ا وَُ
تور الشننورى ف ظاتننة اذهُننة ذاننا وسننُلة للواننوهلل إى مهفضنن  : "مُِنند  ننها  ف ُننِا املضننج مه  تقننوهلل الننْد

علننل اوِنن اده عننال مهإ مهو حملننه املسنن ولُة  اءراء ف الشنن و  الضامننة وتضصننو ويل اذمنن  منن  اذمطنناء الننيت لنند ترتتننْ
ننا الننندت  اولننِل  فهنني منن  مقتضننُال . وحننده حننرتام الضقنن  وتكنن مي اموسننا ، وعالتننايل ُنني فضننُلة إوسنناوُة ل ُر
 ".ا وَُ
تضمُنب الشنضور النوةا والشضننور عاضوتمناء  -تندا ْةن أوم اتاُنا  –وم  مهُنو م اتنا الشنورى " :ْما تقوهلل 

عاضوتمنننناء، ومه   اذمننننة مهو وننننوامو ف  نننن و  الننننوة  تضمننننب امحسننننا  لنننندى املننننواةوني ذ  اسننننتطالا رمهإ مهفنننن اد
و، ومه  املسنننتقب  مسنننتقبلهو، وعالتنننايل توحننند املشننناع  مننن  منننالهلل تبنننادهلل  القضننناتا لضننناتاُو، ومه  املصننن  مصنننُ 

ء الولننننننا َ اءراء ف القضنننناتا الضامنننننة النننننيت متنننننط النننننوة ، و ُنننننر الشنننننورى مهتضنننننا املونننننا  لرتعُنننننة اذفننننن اد علنننننل مهدا
و إى  و إى اض نرتاي، فتندعُو اضتتماعُة الضامة، فهي ض تضصو م  السلبُة فةسْ، وإمنا علل الضكط تدعُو

                                                           

 1الشورى ف تضة إسالمُة، وش  امسالم الُوم،  ج : ي الصاليبعل( 1)
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ة، فُكو  املواة  عِل   ن تكا ولنُط مِضنوض عنه مهو  امياعُة والتِك  والتأم ، وإعداء ال مهإ وامحسا  عاملشاْر
كننِا متننوح الِ اننة للواننوهلل إى النن مهإ الصننةُح منن  فُننه ض عنند مه  تشنناري وتبنندى النن مهإ ذ  اذمنن  تتض لننب عننه، ُو

واحُنننة ومتنننوح الِ انننة مهتضنننا لغهنننور اممكاونننال النننيت تكنننو  موتنننودأ لننندى الكةننن  مننن  القُنننادال وتكشنننَ عننن  
 .(1).."اممكاوُال والقدرال

  ض نن  مه  النن مهتني منن  منن  النن مهإ الواحنند واضعتضنناد عنن  الِ دتننة والتسننلط، اننِة تكتسننبها مهإ مسننلو مننو 
لهننا عاجلماعننة، فالشننورى ُنني مهفضنن  الطنن ق ملض فننة ا لننوهلل املواسننبة ف اجملنناضل  الضبننادال امسننالمُة الننيت تنن تبطْ 
ني جتونْ وضأ  املختلِة إت ال مهإ الصا ْ مث أ الوقاش ا  ، ومن  ُونا تكنو  املشناورأ  نماوة ضسنتق ار ا كنو، ُو

 .اذمور الوتا   الضارأ اليت تأتل م  اضوِ اد عالسلطة
 :مجاالت الشورى

ننن  املُنننادت   والشنننورى ف امسنننالم لُسنننَ ماانننة عوغنننام ا كنننو ولكوهنننا واملسنننتوتال وض سنننُما  تطننن قْ 
ننني مسنننة مننن  مسنننال املسنننلمني، ولننند تننناءل الشنننورى ف القننن ا  عضننند امرنننا  والضبنننادأ ف  اضتتماعُنننة موهنننا، ُو

نننَتَااعاوا ليننن َ   :الرتتُنننْ، وتلننن  ف لولنننه تضننناى ِيتَ  است َّنننا َوالَّننن نننوَنهاوت َوَي ُاوت  انننوَرى عَنُنت ننن ا مْيوت َومهَلَننناماوا الصَّننناَلَأ َومهَمت
ِيقاو َ  ُاوت تناوت َوا ، فهي تك مي للِ د وت  ُد للاماعة، وم  الصنا د املمُن أ للشنورى (83: سورأ الشورى) َرَ لنت

ُة الةاعتة، وإل ام عسنُاد ا السمةة، وملت مة ما، وارتباةها عالش تضة مضوا ملباد ها اذمالل مهاا ما ضة للش تضة
 . ومشوها

نننا منن  اذمنننو ف  ومنن  ت تتضلننب الشنننورى   امسننالم عضنندأ عننناضل ومُننادت  وموهننا سُاسنننة اذمننة مننع ظُ 
و القُنام عشنوو  الندت  تطبُقنا  و وم البته تل  مه  مهمنة ا نْا السلو وا    واملضاُدال والصلح، وامتُار ا ْا

و ف امسنالم لُسنَ سنلطة مطلقنة، وحكُما، والقُام عشنوو  الندو ُا ورعاتنة مصنال اذمنة، ومن  ت فسنلطة ا نْا
والسننننلطة املطلقننننة  ،السننننلطة مِسنننندأ(: "9112 – 9383لننننورد مهْتننننو  )املننننور  امجنلُنننن إ املشننننهور ومننننا لالننننه 

و، وحننب م البتننه، وحننب " مِسنندأ مطلقننة فقنند لنن ره امسننالم موننِ لنن و  عنندأ حننني تضنن  لألمننة حننب امتُننار ا ننْا
ننُِا  الكِنناءأ، وللننو ال عُننةع   و ف امسننالم مضنن   للوقنند واموكننار . لننه عونند وتننود موتننْ للضنن هللألْ  وا ننْا

و ف املوغومنة امسنالمُة، وض توبهني مه   علُهأل مىت ما  اذماونة و   قنب مصنال اذمنة، ومن  ت فنال لدسنُة  نْا
لخطنأ وال لن  والهِلنة واهنوى واملُن  منع ع  نة ل -ْهن ه من  البشن  عندا اذوبُناء–ت فع فوق مستوى البشن أل فهنو 

نا، وعتبنادهلل اءراء . املصلةة و مبِن ده ف القضناتا الكناى، عن  مبامنوا اراء اذمنة وفكُ  وعواء علُنه ض تقن ر ا نْا
ما تتضلب الشنورى مهتضنا عتةدتند اذولوتنال فُمنا خيند اذمنور  وتاللح اذفكار وتل  ُي الشورى ف مسالم،ْ 

ادتة والرتعوتننة واللقُننة، ومهتضننا توتُننه الوغننام املننايل منن  حُنن  مصننادر الةنن وأ الضامننة ووتننوه اضتتماعُننة واضلتصنن
فالشننورى ف امسننالم ركنن  مه  تقنناهلل عوهننا .. اموِنناق، وحبنن  مهحكننام املضننامالل والقضنناء واملسننتادال والوننوا هلل
مننا تسننمُها اذسننتات عبننا  الضقنناد نني الدرق اةُننة "ُننة اموسنناوُةالدرق اة: "(2)مهاننا الدرق اةُننة امسننالمُة مهوْ  ، ُو

                                                           

أسا  لوغام ا كو ف امسالم: مُِد  ها  (1) ، اجل ء اذوهلل م  مطبوعال ودوأ الشورى والدرق اةُة ، راعطة اجلامضال امسالمُة،الشورىْ 
 .وما عضدُا 93ج 

 .33، ج (م9139دار املضارم  القاُ أ،)، الدرق اةُة   امسالمعبا  حممود الضقاد، ( 2)



8 

 

اليت تكسبها اموسا  ذاا حب له خيوله مه  خيتار حكومته، ولُسَ حُلة م  حُ  ا كنو ضتقناء  ن  مهو حسنو 
فتونننة، وض ُننني إتننن اء مننن  إتننن اءال التننندع  تضمننند إلُهنننا ا كومنننال لتُسننن  الطاعنننة واضوتِننناا  ننندمال الضننناملني 

 .(1)" ومهاةا  اذتور
 :وصفاتهمالشورى  أهل

 الضلمنناء، فُهننا تستشننار النندت  فننأمور فُننه، اضستشننارأ املنن اد اجملنناهلل عننامتالم الشننورى مهُنن  حدتنند خيتلننَ
كِا اجلُوش، لادأ ما تستشار ا  عُة الطط ومهمور  .ُو

 :اممام املاوردى والقا ل مهعا تضلل   تض تِهو ذُ  الشورى ا رتةوا ثالثة   وط ُلو 
ل اتتوا  الك: الضدالة  .با   وعدم اما ار علل الصها  ُو
 . الِى تتوا  عه إى مض فة م  تستةب اممامة علل الش وط املضتاأ فُها: الضلو

 .(2)إى امتُار م  ُو لإلمامة مهالح: ال مهى وا كمة
نا الضلمناء ف مهُن  الشنورى، وموهنا واي   وط مهمن ى ل ُر  وتقندت  فُنه، واذماونة تستشنارو  فُمنا الناأ: ُو

 الننن اتح منناأ، والضقنن  مهو علنننو عهنن  املنندام مهو اذمنن ، هنننِا اضوتصننا  عنن  التقنناعط عننن  حانن  الننيت ُةاملسننوول
 .الكة  عه مالَ ولو ال مهإ إعداء ف والشااعة

تاعننه املنناتع  تور تضِنن  عبنند السننالم فْ  (: وغننام الدولننة ف امسننالم وعاللتهننا عالنندوهلل اذمنن ى)تقننوهلل الننْد
ا ننن  "سنننالم مووةنننة عِ نننة مننن  املسنننلمني تطلنننب علنننُهو مهُننن  الشنننورى مهو مهُننن  ُوننناي اتِننناق عنننأ  الشنننورى ف ام

فهنو . ولد حدث الِقهاء علل   ورأ تواف  عضآ الش وط فُهو ُني الضدالنة، والضلنو، والن مهإ وا كمنة". والضقد
اه علل رمهإ يْ مه  تكوووا م  اجملتهدت ، وعلل رمهإ ام  تكِل مه  تكوووا من  مهُن  الن مهإ ف اذمنة ومن  اضجتن

نا  مضهنودا ف ةبقننة : "اذوهلل اذسنتات السنوهورإ النِإ تقنوهلل ف تلنن  مناْ  لنُط اجملتهندو  ةبقنة من  الطبقننالْ 
الوننبالء ف مهوروعننا مهو ةبقننة الكهوننة ف املسننُةُة، عنن  لكنن  مسننلو مه  تكننو  عتهنندا إتا وانن  ف الضنننلو إى درتننة 

مني تووعنو  عن  اذمنة امسنالمُة، ومه  وُناعتهو اضتتهاد فمضنج مه  اضتتهناد مصندر للقناوو  مه  ةا ِنة من  املسنل
املضتنناد ف اجملننالط الوُاعُننة ا دتةننة، عنن  عط تننب الضلننو ننِه الطا ِننة متلنن  لننوأ . اتُننة ض عط تقننة التصننوتَ الضنننامْ  ُو

منا تقننوهلل  التشن تع ف حندود الكتنا  والسنوة فةكومننة املسنلمني حكومنة علمناء، والضلمنناء ف اذمنة امسنالمُة،ْ 
نننند عضننننآ املستشنننن لني ُننننِا املضننننج عقولننننه. ا  علُننننه وسننننلو ُننننو ورثننننة اذوبُنننناء ال سننننوهلل اننننلل إ  ا كومننننة : "وتْو

امسالمُة ُي حكومة الضلماء، ولك  واوهلل الضلماء إى م تبة اضتتهناد عكِناء و الضلمُنة واذماللُنة والضملُنة 
ننواو رةلننو  اذمننة ف القُننام مبهمننة التشنن تع اين الشننُإل حممنند عنن  عا ننور الننِإ تقننوهلل ومنن  اضجتناه الةنن (3)ض توِنيْ 

و ف اذمن )إ  اءتة الك رة اليت جتض  الوا تشاور الصنةاعة تقنوهلل  والضنم  ُونا تضنود علنل  ُنع اذمنة   (و ناوُر

                                                           

  8-2ْماهلل ع تقع عبد السالم حس ، الشنورى وتطبُقا ا املضاا أ ف اجملتمع امسالمي، ج ( 1)
ة مصطِل الباىب ا لىب مبص ، ج9183، 9اذحكام السلطاوُة، ط: املاوردإ( 2)  ْ  ،91. 
تا  مهاوهلل ا كو ف امسالم  (3)  .331، ان 9113وادتة السوهورإ، مكتبة اذس أ : د السوهورإ، ت  ةضبد ال  اق مهْحلراتع التِااُ  فْ 
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ْما ُو مقتضل التش تع وسُاسة اذمور ولُط عا دا علل املسلمني الِت  عصوا ال سنوهلل انلل ا  علُنه وسنلو 
وإ  " عتمننع الشننورى"ه مهنندى مهمبنن ش الننِإ تطلننب علننل اجملتمننع امسننالمي اسننو ومنن  وِننط اضجتننا. تننوم مهحنند

الوغننام السُاسنني ذمننة امسننالم وفقننا جلمُننع املضطُننال ضعنند منن  مه  تكننو  وغامننا  ننامال للمسننلمني  ُضننا، وإ  
  ولضننن  التِ لننة عننني مهُنن  الشننورى ومهُنن .الشننورى حننب لكنن  املننوموني، ومنن  ت ض تقتصنن  علننل ةا ِننة دو  مهمنن ى

نو خيتلِنو  ف  ب أ فُما حن  عصدد تو ُةه، فأُ  الشنورى من  البطاونة الالصنة املصنطِاأ ُو البُضة تال مههُةْ 
انننِتهو عننن  مهُنننن  البُضنننة، فأُننن  الشنننورى تقننندمو  الننن مهإ لإلمنننام ف  ننن و  ا كنننو مهمنننا مهُننن  البُضنننة فننن او  ُنننع 

، وتكنو  هنو امتُنار اممنام ملن أ واحندأ الشضْ فهي  ضبُة حمضنة جتمنع القاانل والنداين وعلنل  ُنع املسنتوتال
و وتوه مهُلها و  ف البُضة ُو والوالنع مهوونا منُن  إى تن تُح  .(1)فقط وتوتهي مهمتهو، ظ  مه  مهُ  الشورى تشرْت

ال مهإ القا   عأ  مهُ  ا   الضقد ُو م  اجملتهدت  ويْ م  ت تواف   ن وط اضتتهناد فنُهو، مهمنا عقُنة الشنضْ 
ومنن  حقهننو مننع تلنن  مه  تسننتمع إى رمهتهننو لننُط ف مسننألة امتُننار . ف  فننُهو ُنننِه الشنن وطفننال توبهنني مه  تتننوا

و فقننط، عنن  ف اذمننور الننيت تتصنن  مبصننا هو    املننواةوني ف الدولننة لُسننوا ُننو املسننلمو  فقننط، عنن  تلنن  ذا ننْا
ُننه وسننلو مننع منن  تننبضهو وارتضننل مه  تضننُو مضهننو، والتنن م عالضقنند اضتتمنناعي الننِإ عقننده ال سننوهلل اننلل ا  عل

ِل  م  تدم  ف عقد مع اممنام عضند تلن  تسنمح لنه عنالضُو  مهُ  املدتوة عودما مهرسل لواعد ا كو فُها، ْو
 .(2) "املستأموو "ومبك  مه  تتواتد مهف اد ام و  لِرتال مولتة  ف إةار عقد الِمة،

  :(3) الشورى في عهد النبوة
الشنورى، فقند  ناور الونا انلل ا  علُنه وسنلو مهانةاعه مهمن  ف والس أ الوبوتنة الش تِة السوة  استِا َ

ةادثنة ام ة أ موها ما تتضلب عشأ  الدولة وموها منا تتضلنب عنبضآ اذمنور اضتتماعُنةألْ  فن  النيت  ناور ف مهمورْ 
 .(4)فُها علُا ومهسامة مشاورأ مااة ت استةار اذمة عشك  عام 
 تِى، وسوة عملُة تتبع وع م تلن  عونه مهانةاعه ولد مهسط الوا الل ا  علُه وسلو للشورى وغاما 

 :وم  تل 
 .(5)ما رمهتَ مهحدا مهْة  مشورأ ذاةاعه م  رسوهلل ا  الل ا  علُه وسلو : لاهلل مهعو ُ ت أ -
إ  الوننا  لُ تنندُو ح اننا علننل امسننالم مه  تنن وا علُنن   تننا حسننوا منن  النندوُا : ولنناهلل لننه مهعننو عكنن  وعمنن  -

 .(6)مي ا  لو مهوكما تتِقا  علل مهم  واحد، ما عصُتكما ف مشورأ مهعدا ومه: فقاهلل الل ا  علُه وسلو
ا  رسوهلل ا  الل ا  علُه وسلو تستش  حىت امل مهأ فتش  علُه عالشيء فُأمِ عه   .(7)ْو

 : ولد ثبتَ مشاورته الل ا  علُه وسلو ذاةاعه ف عدأ مهمور متباتوة، موها
                                                           

ماهلل واِل، مصوِة الوغو امسالمُة، ان  (1)  .وما عضدُا 231مصطِلْ 
 (م تع ساعب)وغام الدولة ف امسالم : تضِ  عبد السالم (2)
 ، ج (م تع ساعب)الشورى ف تضة إسالمُة، : علي الصاليب (3)
 .929رى ج فقه الشو : الهامدإ (4)
 .9181سو  الرتمِإ رلو  29الشورى ج : مهْحد اممام (5)
 (.98/839)فتح البارإ   ح اةُح البخارإ (6)
 .219الشورى ج : مهْحد اممام (7)
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مشنورأ ا بنا  عن  املوننِر  - لل ا  علُنه وسنلو ف الن وج للقتنناهللمشناورته انن): الشنورى ف تنوم عندر -9
 (.مشاورته الل ا  علُه وسلو ف مهس ى عدر - ف عدر
 :الشورى ف ظ وأ مهحد -2
 (الشورى ف حماولة الصلح مع ظطِا  - ف حِ  الودق) :الشورى ف ظ وأ اذح ا  -8
 : الشورى ف الح ا دتبُة -3
لبننوهلل مشننورأ عمنن  عنن  الطننا   - لبننوهلل مشننورأ مهيب عكنن  الصنندتب ف النندعاء) تبننويالشننورى ف ظنن وأ  -5

نا  (.. والضنودأ إى املدتونة لبوهلل مشورأ عم  ر ني ا  عونه ف تن ي اتتُنا  حندود الشنام - ف ت ي حن  امع  وظُ 
 ْة 

ا  : وتتضح لواعد الشورى الوبوتة علل ااحبها مهفض  الصالأ والسالم ف مهمور تلُلة مهلهُ 
مننا حنندث ف عنندر عهننآ الوغنن  عنن  اذْة تننة حُنن  ونن هلل علننل رمهإ ا - تبنناا الصننوا  منن  النن مهإ الِننا،ْ 

ِْ  ،ا با  اع  املوِرأل ع  ُو الن مهإ وا ن   واملكُندأ اذمنِ . وا بنا  رةن  مهُن  الناأ واضمتصناج ومهُن  الن
اوننَ الشننورى ف   مننالَ رمهتهننو القُننادأ إو  ْمننا ف تننوم مهحنند، عنن مهإ اذْة تننة عونند تنن تُح املوالننَ وعلُننه إتاْ 

اوننَ الشننورى ف اذمننور الِوُننة فا اننة ذُنن  النناأ واضمتصنناج،  اذمننور التشنن تضُة فا اننة لقننوأ النندلُ ، وإتاْ 
اوتخننننا  ر نننُط، مهو واهلل، مهو إلنننن ار  مهمنننا ف ةلنننْ النننن مهإ النننِإ ت  ننند إى القُننننام عضمننن  منننن  اذعمننناهلل الكبننن أ،ْ 

كنِا تقندم لونا السن أ الوبوتنة مضنا  مهساسنُه لِقنه  ذ  الكةن أ ،مش وا ف تح رمهإ اذْة تنة  صن  منا الرتتنُح ُو
أم  رعاين، نل مل منة  وسوة وبوتة، الشورىْ  ولُمنة مهماللُنه، وحكمنه عالهنة ف سُاسنة اذمنة وإدارأ مهمنور الدولنة ُو

ة وذُ  الاأ الِوُة ومهُ  اضمتصاج مكاونة ماانة ف الشنورى ومتتند لُمن و ومِتوحة للمشاْر ه الشنورى للةْا
ننا  رسننوهلل ا  اننلل ا  علُننه وسننلو تلنن م الشننورى اعتننداء واوتهنناء  ومننا  .(1)إى سننا    نن و  الوشنناط اموسنناين ْو

ة   .ْت واه م  الس أ الوبوتة ظُآ م  فُآ، وللُ  م ْ 
 :(2)صحـابة رسـول هللا يتشـاورون

 ..ُهوووسوق ُوا عضضا م  اور الشورى اليت لام ما الصةاعة ر وا  ا  عل
 :صحـابة رسـول هللا يتشاورون في األحكـام

فأمننا الصننةاعة فكنناووا تتشنناورو  ف اذحكننام، وتسننتوبطووه منن  الكتننا  والسننوةأل وإ  مهوهلل مننا تشنناور فُننه 
و  نل لندوُاوا من  ر نُه رسننوهلل : ، فن   الونا انلل ا  علُنه وسنلو   تنود علُهنا ولناهلل عمن الخالووةالصنةاعة 

 . لدتوواا  الل ا  علُه وسلو 
 حد الخمر، وف الجد ىميراثهوتشناوروا ف . ، فاستق  رمهإ مهيب عك  علل القتاهللالردةوتشاوروا ف مهم  

تْ الِقه ِْورأ فْ  ، حنىت الحورى وتشناوروا عضند رسنوهلل ا  انلل ا  علُنه وسنلو ف . وعدده علل الوتوه امل
إ  مةلهنا ومةن  من  فُهنا من  عندو : اه من ا  .، فقناهلل لنهالمغواي  اور عم  اه م ا  حني وفد علُنه مسنلما ف 

                                                           

 .88الشورى ج  :مهْحد اممام (1)
  31 – 38، ج (م تع ساعب)اعتهاج حاا إ عدوإ سا  ظبور، ( 2)
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س  مهحد اجلوناحني اضنَ الن تال  جبوناح والن مه ، وإ    املسلمني مة  ةا   له رمه  وله تواحا  ورتال ، ف  ْ 
سننن ى  ْسننن  اجلوننناح اءمننن  اضنننَ الننن تال  والننن مه ، وإ   ننند  الننن مه  تُبنننَ الننن تال  واجلواحنننا ، والننن مه ْ 

س ى. واجلواح الواحد لُص ، واءم  فار    .(1)فم  املسلمني فلُوِ وا إىْ 
ْنا  "روى البُهقني عسنود انةُح عن  مُمنو  عن  مهن ا  لناهلل " :لاهلل مهْحد عن  علني عن  حان  الضسنقالين

تنا  ا ، فن   وتند فُنه منا تقضني عنه لضنل عُنوهو، وإ  علمنه من   مهعو عكن  الصندتب إتا ورد علُنه مهمن  وغن  فْ 
وإ    تضلنو من ج فسننأهلل املسنلمني عن  السننوة، فن   مهعُناه تلنن   ،هسنوة رسنوهلل ا  انلل ا  علُننه وسنلو لضنل عنن
و ا  تِض  تل " دعا رءو  املسلمني وعلماءُو واستشاُر  .(2)"ومه  عم  ع  الطا ْ 

  :الصحابة يتشاورون فيما بينهم في موضع دفن رسول هللا

اننةاعه تتشنناورو  ملننا لننبآ رسنوهلل ا  اننلل ا  علُننه وسنلو تضنن  مه: عن  ُشننام عنن  عن وأ، عنن  مهعُننه، لناهلل
 .(3)"ادفووه حُ  لبضه ا ، ف فع الِ اش ودف  حته: "مهت  تدفوووه، فقاهلل مهعو عك 

 :الفاروق عمر بن الخطاب يستشير المسلمين في حد شرب الخمر

عنن  مهونننط عننن  مالنن  مه  ونننا ا  انننلل ا  علُننه وسنننلو تلننند ف المنن  عاجل تننند والوضننناهلل ت تلنند مهعنننو عكننن  
ا  عم ، فقناهلل عبند الن ْح  عن  "منا تن و  ف تلند المن   : "  ودوا الوا  من  ال تنَ والقن ى، لناهللمهرعضني، فلماْ 

أمَ ا دود، لاهلل: عوم  .(4)"فالد عم  مثاوني: مهرى مه  جتضلهاْ 
 هل الشورى ملزمة؟

ومع مه  ُوناي مالم فقهي حوهلل مدى اضلت ام عطلْ ال مهإ ف مهمنور اجلماعنة من  مهُن  ا ن  والضقند، إض 
النن مهإ القا نن  عضنن ورأ اضلتنن ام عاملشنناورأ ف املسننا   الننيت تتصنن  عالتشنن تع عشننك  عننام، ذ  تلنن  لننُط مهووننا ونن تح 

ننِل  منُنن  إى اءراء الننيت وننادل عضنن ورأ اضلتنن ام عوتُاننة املشنناورأ، وإض فقنندل  منن  امتصنناج اللُِننة وحنندأ،ْ 
 . الوا الل ا  علُه وسلولُمتها، وتل  ذ  مصدر اضلت ام عالشورى ُو وصوج الق ا  والسوة، وعم  

نن ي  فننالق ا  تلنن م ال سننوهلل عالشننورى   ُاوت في اَذمت ُاوت  ْمننا تصننَ  اعننة املسننلمني عننأ    َوَ نناويرت نن ا َومهَمت
ننوَنهاوت  ونناي إتِنناق عننام عننني املسننلمني    اننوَرى عَنُنت ْمننا ورد عنن  ال سننوهلل مهْةنن  منن  حنندت  ف إل امُننة الشننورى، ُو

ْمنننا مه  ُوننناي الت امنننا عاملشننناورأ ف اتلنننَ الشننن و  النننيت تتصننن  عالقضننناتا   .علنننل  ننن ورأ اذمنننِ عوتُانننة الشنننورى
 .(5) عضبارأ مهم ى، اضتتهاد واذساسُة للمسلمني، مهإ القضاتا اليت حتاج إى التش تع مه

 

                                                           

و  ورى عُوهو " لشورى فُها مثا  اتالسورأ ا"مهحكام الق ا  ضع  الض يب ( 1) اءتة ال اعضة لوله تضاى والِت  استااعوا ل مو ومهلاموا الصالأ ومهمُ 
 اجل ء ال اعع « 

و ف اذم « فتح البارإ   ح اةُح البخارإ   ( 2) و  ورى عُوهو و اوُر  عا  لوهلل ا  تضاى ومهمُ 
 2255ا دت  رلو « الطبقال الكاى ضع  سضد ( 3)
 8225ا دت  رلو « اةُح مسلو ( 4)
 (.م تع ساعب)وغام الدولة ف امسالم : تضِ  عبد السالم(  5)
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 الغربية الدميقراطية: ثانيا

 :تعريف الديمقراطية

 موِ عصور موظلنة   القندم، فاموسنا  تضد الدرق اةُة م  املِاُُو اذساسُة الىت  هلَ الِك  اموساىن
و ض تنألو تهندا   البةن  عن  مهفضن  السنب  مهو اذسنط لقُنام  موِ عدء اللُقة ووشأأ الضاللال اضتتماعُة ُو

 .الضاللال اضتتماعُة الضادلة والتسوتة عني مهعواء اجملتمع البش ى   مهى عتمع مضلوم

مننة حنناوهلل مه  تنندعل عننأ  هننا ْمننا حغننل الدرق اةُننة   توموننا ُننِا عشننضبُة ع املُننة، ومضغننو اذوغمننة ا ْا
ومن  ت مهانبةَ متتلن  رانُدا ظوُنا عالتانار  التطبُقُنة وعاذمنناط ، إسهاما مضُوا   مضمار َارسة الدرق اةُنة

 التوُِِتة، وعة وأ تشن تضُة ُا لنة ركن  ذتنة دولنة مه  جتند فُهنا منا تُِندُا وتواسنبها وخيتصن  علُهنا مسن أ التطنوت 
 .والتةدت 

منا مهانا وغنام من  وغنو ا كنو النىت ع فتهنا  نضو   والدرق اةُة ُل مُِْ فلسِل سُاسنل واتتمناعل،ْ 
مننُِْ فلسننِل وننادى عننه لنندامل الِالسننِة موننِ عهنند ، اذر  وغننام ( سننق اط ومهفالةننو  ومهرسننطو)فهننلْ  ننلْ  ُو

ننننا منننن  دوتننننالل الُووننننا  و  " رومننننا ومهثُوننننا"للةكننننو عننننِلَ الكةنننن  منننن  احملنننناوضل لتطبُقننننه موننننِ القنننندم    ظُ 
 .(1)القدرة

ومِهنننوم الدرق اةُنننة لنننُط مِهومنننا علمُنننا ركننن  عالتننناى تض تِنننه تض تِنننا وحُننندا ودلُقنننا ض تقبننن  املوالشنننة وض 
لمة الدرق اةُة ُل ع د تضب  لهوى ما ع تته  مضمووه عته  املتةدث والغن وم وت تنع ُنِا . الش ، ع  إ ْ 

ُنننل مسنننألة اتتماعُنننة تارخيُنننة، مهى مسنننألة وسنننبُة تتةننندد عنننالغ وم اضتتماعُنننة " ةُنننةالدرق ا"ام نننكاهلل اى مه  
 .السا دأ، ولُط ُواي  ك  مهمة  للدرق اةُة لاع  للتطبُب  ْ   عتمع، و ْ    ما  ومكا 

ولقد امتلَِ وتهال الوغ  حوهلل مِهوم الدرق اةُة، فتِس  الدرق اةُة عط ق اتلِنة تبضنا ضمنتالم منا 
اتتماعُنننة ، فقننند تضنننج الدرق اةُنننة مِننناُُو متضنننددأ. عنننه مننن  فكننن  مهو ظاتنننة مهو لنننوأ سُاسنننُة اتتماعُنننة تسرت ننند

 .والتصادتة وسُاسُة

ما ْت ل إحدى الباحةال  تضد مِهوم الدرق اةُة م  مهْة  املِاُُو اتساعا وامتالةنا إى ا ند النِى "ْو
حكنننو "تضنننج الدرق اةُنننة اذاننن  اللِغنننل هنننا  تكننناد فُنننه الكلمنننة مه  تِقننند مضواُنننا اذانننلل، فتلننن  الكلمنننة النننىت

لنننند مهاننننبح هننننا علننننل مسننننتوى اضسننننتخدام اضاننننطالحل والسُاسننننل منننناض تقنننن  عنننن  ثالمثا ننننة تض تننننَ " الشننننضْ
 .(2)"اتلَ

                                                           

تا ، رلو عبد الِتاح حسوني الضدوى، الدرق اةُة وفك  الدولة، اذ( 1)  .93، ج9113الض  ، القاُ أ، ، موسسة سا  (582)لَْ 
، 991، ج9135امسالمل، القاُ أ، مكتبة املل  فُص  امسالمُة، وُِني عبد الالب مصطِل، املضار ة   الِك  السُاسل ( 2)

 (.9) ُامو
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وعضُنندا عنن  النندموهلل   تِصننُالل امننتالم املِنناُُو وحا ننُا منن  النندموهلل   ظننور التضننارتَ الكةنن أ الننىت 
ْلمنة : حبسْ ال اوتة الىت توغ  موها إلُها ف   القدر املتِنب علُنه مه  الدرق اةُنة لدمَ للدرق اةُة والىت تباتوَ

ُبنننا م تُنننا مننن  لِغنننني هنننا  بنننة تْ  ومضواُنننا السنننلطة مهو  KRATOSومضواُنننا الشنننضْ و  DEMOSتوواوُنننة مْ 
" الشنضْحكنو الشنضْ مهو سنُادأ "ا كومة ف تا  ضوا اللِغني مضا اار املدلوهلل اللهوى لكلمنة الدرق اةُنة ُنو 

فهننل عضبننارأ اتصنن أ، حكننو الشننضْ عواسننطة ، و  تأمننِ الكلمننة مضننج فوُننا مهو ااننطالحا مهننات ا ملضواُننا اللهننوى
 .(2)وووتد ُِا التض تَ لشُوعه   الِك  السُاسل ا دت  ورتاحة موطقه . (1)الشضْ وذت  الشضْ

   

 :أهمية الديمقراطية

 كوأل ذاما تضتاا  م  مهُو القضاتا الِك تة الىت  نهلَ عناهلل عاىن اجملتمع اموساىن مسألة الدرق اةُة وا
املِك ت  حُ  تط ق إلُها الباحةو    اتلَ اجلواوْ السُاسنُة واضتتماعُنة واضلتصنادتة وتضنددل الوغ تنال 
ة   انننوع  والتاننار    ُننِا اجملنناهلل للبةنن  عنن  مهفضنن  الطننن ق معننداء النن مهى   الشنن و  الضامننة للننبالد واملشنناْر

 .ق ار السُاسل وملصوا إى مه  مهفض  الوغو ومهحس  اذسالُْ ُو الوغام الدرق اةلال

ِالنة ح تنال اذفنن اد،  وت تنع تلن  من  تاوننْ الِكن  السُاسنل إى مههُننة الدرق اةُنة و ن ور ا   حقُننبْ 
ننا مصنندر سننلطا ا فضننال عنن  مهاننا الط تننب  وموننع القهنن  والتسننلط واضسننتبداد وإعنن ا  امرادأ الضامننة لألمننة واعتباُر

وتنا  . الوحُد لتقدم واضة اذمو ذ  ظاتتها ا رتاي مهْنا عندد من  مهفن اد الشنضْ   اض نطالا عأعبناء ا كنو
الِك تنة واضلتصنادتة واضتتماعُنة والضسنك تة والسُاسنُة : وتا   ُِا ال لل   الدولة الدرق اةُة    نىت املُنادت 

 .واذماللُة

علل مه  الدرق اةُة تتُح عاض مهوسنع للة تنال، فن   مهُُمتهنا توبنع من  مههُنة ا  تنة ، ف تا اتِقوا مهما مههُتها
الننيت تتُةهننا وتنن تبط مننا، وض  نن  مه  اجملتمننع اموسنناين ض ظونناء لننه عنن  ا  تننةأل إت ُنني متةنن  اهننواء الوقنني الننِإ 

ن  تس إ ف اجملتمع، فُاضلنه واعضنا عا ُناأ، وتِان  فُنه الطالنال الكامونة، وتشنةِ هنو مه عوا نه حننو امعنداا فْ 
 .اجملاضل

 :والديمقراطية لها ثالث صور

حُنن  رننار  الشننضْ فُهننا عوِسننه مهننام سنن  القننواوني، والقُننام مبهننام  :الديمقراطيةةة المباشةةرة -
 .السلطة التوُِِتة

                                                           

 .9131، 9ح تة ال مهى   املُدا  السُاسل   ل  مبدمه املش وعُة، الوفاء للطباعة والوش ، ط: مهْحد تالهلل ْحاد( 1)
 91-91، ج (م تع ساعب)غام الدرق اةل، مهُ  الشورى ومهُ  البُضة   امسالم مع املقاروة عالو: حممد إع اُُو حممد إع اُُو ( 2)
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نو وغنام تِن ق عنني اناحْ السنلطة  :الديمقراطية النيابيةة - ، (الونوا ) ومن  رارسنها (الشنضْ (ُو
عامسه ووُاعنة عونه، وتلن   -التش تضُة وال لاعُة  -ا رارسو  السلطة م توتخْ الشضْ وواع  وف ُِا الوغا

 .مالهلل مدأ مضُوة
ننو وغننام وسننط عننني : الديمقراطيةةة شةةبم المباشةةرة - ، حُنن  تقتصنن  دور "الوُاعُننة"و" املبا نن أ"ُو

آ السنلطال الشضْ علل امتُنار َةلنني لنه تتولنو  ا كنو وُاعنة عونه، لكن  الشنضْ  نتِق لوِسنه عنبض
 ).1) رارسها مبا  أ وفقا لوسا   مضُوة، ختتلَ م  وغام إى ام 

 :أسس الديمقراطية

 :وتقوم الدرق اةُة علل عدأ مهسط، وم  مههها
مُِْ فلسِل وسُاسل -  .اضعرتام مببدمه سُادأ الشضْْ 
ُنننن أ تُو تننننة للدرق اةُننننة فننننال ح تننننة دو  درق اةُننننة.. ا  تننننة - ننننل ْر ح تننننة،  وض درق اةُننننة دو ، ُو

ا تِقد اذم أ سبْ وتودُا  .فا  تة إت  ُل مبةاعة ال وح عالوسبة للدرق اةُة، وعهُ 
ة لُكنننو  ا كنننو لألظلبُنننة - نننل حنننب لكننن  منننواة  لكنننل تشننناري   ا ُننناأ السُاسنننُة ... املشننناْر ُو

فضنال عن  مهانا ، لُسهو م  مالها   الوانوهلل إى ظاتنة حكنو اذظلبُنة النىت تسنتل مه الدرق اةُنة
ة–  .تضد مضُارا حقُقُا لقُا  مدى درق اةُة وغام ا كو -املشاْر
 

 :مدى إلزامية الديمقراطية

ننو منن  مهفضنن  مهسننلو  للةكننو ع فتننه ، إ  التنن ام وى اذمنن  عننالوه  النندرق اةل تضنند مهلنن  اذوغمننة عُوعننا  ُو
لمنا ا دادل تقندما البش تة إت تضتا مهدق مضُار لقُا  تقدم مهى مهمنة فكلمنا ا دادل ا  تنة عمقنا   حُناأ  اذمنةْ 

 :وترتتْ علل تل  الوتا   التالُة

اسننتق ار ا كننو وثباتننهأل ذوننه   لنن  ا  تننال لنن  تلاننأ مهحنند إى املننوام ال والدسننا ط واذحنن ا   -
وض  نن  مه  منن  وتننا   اسننتق ار ا كننو، سننُادأ اذمنن ، و تننادأ . السنن تة مهو اضوقالعننال الضسننك تة

 . اموتاج وال ماء
 .أل ذ  الصةافة واملضار ة تكووا  عامل ااد لكشَْ   احن امو اُة  ا كو -
 . الدرق اةُة جتوْ الدولة اذمطاء الداملُة والارتُة -
وتُاننننة لةقننننة الشننننضْ والتواعننننة عننننوى اذمننننن   - تقنننندم التصنننناد الدولننننة وا دُنننناره واوتضا ننننه، وتلنننن ْ 

 .واملس ولني وتواف  اذماوة
 .    مهحكامه ما  الضدالة ضستقالهلل القضاء وعدم التدم -

                                                           

ة امسالم والقُو ا ضارتة املضاا أ الدرق اةُة مهمنوتتا( 1)   بكة اذلْو
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الدرق اةُة تضطل الِ اة املواسبة لغهنور املواُنْ ومهانةا  الكِناءال ومن  ت ختلنب الشخصنُة  -
 . السُاسُة وال عامال السُاسُة تال الكِاءأ الضالُة

ِْ  تصنن  مل مننا لننوى  وعونناء علننل مننا تقنندم ونن ى مه  اذسننلو  النندرق اةل مبننا  ققننه منن  الوتننا   سننالِة النن
 .(1)اته املتضلقة عش و  ا كواذم     ىت تص ف

 

 :من آفات الديمقراطية

ننا وغامننا للةكننو عُومننا مهتضننا، فمنن   ننا  لكنن  وغننام سُاسنني مُ اتننه وعُوعننه فنن   للدرق اةُننة عاعتباُر وإتاْ 
عننندءا مننن  السنننُط أ علنننل ، سنننُط أ مهرعنننا  املننناهلل علنننل مقالُننندُامهْنننا اءفنننال النننيت تضننناين موهنننا الدرق اةُنننة الُنننوم، 

ت الننننتةكو ف تأسننننُط اذحنننن ا  الكنننناى  ،ا تتبضهننننا منننن  موسسننننال متةكمننننة وموتهننننةمبننننسننننُة املوسسننننة السُا
ت متوت  ا مالل اضوتخاعُة عاُغنة التكنالَُ، عطن ق لاوووُنة وظن  لاوووُنة، ت امنتالي وسنا   امعنالم  ،ومتوتلها

وهاتنننة إى مهظلبُنننة وصننن  ف ال ومننن  تالكننناى والنننتةكو فُهنننا وتوتُههنننا لصنننال مننن  ت تننندو ، و ننند مننن  ت تننندو ، 
 .(2)ع ملاوُة تاعضة لألللُة، مهو وص  إى حكومة اذللُة املسماأ حبكومة اذظلبُة

                                                           

 31-33، ج (م تع ساعب)مهُ  الشورى ومهُ  البُضة   امسالم مع املقاروة عالوغام الدرق اةل، : حممد إع اُُو حممد إع اُُو ( 1)
 922-929سالمُة، ج الشورى ف تضة إ: علي الصاليب(2)
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 الثانياحملور 

 مقارنة بني الشورى والدميقراطية
 علنل تسنتود فالدرق اةُنة والشنورى، الدرق اةُنة عني امتالفا ُواي مه  املسلمني وعلماء  ُو  مهظلْ تضتا

 وعواسنطة، للشنضْ ُني الندرق اةي الوغنام ف فالسنلطة، الشن عُة ومصندر السنُادأ ْااح ُو الشضْ مه  مبدمه
 فهنننو والدرق اةُنننة الشنننورى عنننني تِننن ق منننا مهمنننا. امسنننالمُة الشننن تضة مافنننَ ولنننو ومصنننا ه سنننُادته حقنننب الشنننضْ
 ادأالسننننُ فتاضنننن  الشننننورى مهمننننا، للشننننضْ التشنننن تع ف السننننُادأ جتضنننن  فالدرق اةُننننة، التشنننن تع ف السننننُادأ مصنننندر
 .اذظلبُة مالَِ ولو امسالمُة للش تضة
 ُني الشنورى مه  تن و  ا ندت  الضصن  ف امسنالمُني واملِكن ت  والباحةني املةقِني م  الضدتد مه  حني ف
 مبنا ا كنو ف ا نب ولنه للشنضْ السُادأ جتض  الدرق اةُة ا ب، ذ  ُو اذوهلل وو ى مه  القوهلل .تا ا الدرق اةُة

ِا، ت تد مُنة واتنال ا  عشن ا عنا كو مهمن  وامسنالم إسنالمي وغنام فالشنورى الشنورى م نال ُو  ف ْةن أ ا ْا
 .تل 

وخنلنند منن  ا نندت  ا نندت  عنن  الشننورى والدرق اةُننة إى وتننود مهوتننه لالتِنناق ومهوتننه للخننالم عُوهمننا 
 :وو ةها فُما تلل

 بين الشورى والديمقراطيةأوجم االتفاق : أوال

 :وحدة الهدف -1

شننورى  نن عَ لتطُُننْ الوِننو  ورمه  اذ ننها ، واذلِنننة عالنندت  واضوتِنناا عنن مهى اءمنن ت ، ومهانننا ض إ  ال
مننا تكننو  فُمننا ونن هلل فُننه وحننل عننود ظنن  لطضننل الدضلننة، فاموسننا   تكنو  إض   مهمننور النندوُا الننىت ض وحننل فُهنناْ 

ط عوند م تند املشنورأ، فنالضقوهلل  لُط حمُطا عك   يء علما، فل مبا تكنو  عوند اءمن ت  من  الضلنوم واملونافع منا لنُ
نِل  الضقنوهلل: ْاملصاعُح نا : ْلما ا داد الضوء املوبضن  موهنا ا دادل ال ةتنة،ْ  ا تغهن  مقادتُ  ْلمنا ا داد تندعُ 

ننا  منن  املمكنن  . فتوكشننَ النناال فالشننورى   الضصنن ت  الوبننوى وال ا نندى   تكنن  هننا  ننك  مضننني حُنن ْ 
عصننن ه إمنننا مبا ننن أ مهو عننن  ة تنننب مشننناورأ انننِوأ الصنننةاعة عونننده النننِت  ُنننو مهُننن   لإلمنننام مه   نننُط مبشنننكالل

مهما الُوم فقد تضقدل املشنْا  وتضنددل التخصصنال و اد عندد السنكا  واوتشن  الضمن ا  اذمن  النِى . الشورى
  مه  مهعضنناء اجملننالط الوُاعُننة   الننوغو الدرق اةُننة املضاانن أ تصننح مه  تطلننب علننُهو مهُنن: مضننه ن وسننتطُع القننوهلل

ِالننة حقُننب ح تننال اذفنن اد وموننع القهنن  والتسننلط واضسننتبداد وإعنن ا  امرادأ الضامننة  الشننورى، فهننو تهنندفو  إىْ 
 .لألمة مبوالشتهو للمسا   الضامة التش تضُة حبُ  ترتتْ علل املخالِة عدم املش وعُة واملساءلة

 :وجوب االلتزام -2

ال م  وغامل مهُ  الشنورى ومهعضناء اجملن الط الوُاعُنة ضمنالم عُوهمنا إت إ  مهم هنا وتنوىب حُ  جند مه ْ 
ن  فن د   اذمنة عن   ما ُو مل م لألمة، فِل الضصن  ال ا ندىأل فن   تولُنة اللُِنة ضعند مه  تضناْ  وْ  ومل م للةْا
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مه  مهعا عك  الصدتب ر ل ا  عوه  اور عبد ال ْح  ع  عنوم وعةمنا  عن  : ر اه ع  ة تب البُضة، ومةاهلل تل 
   تننند ومهسنننُد عننن  ا ضننن  ر نننل ا  عنننوهو مه ضنننني علنننل مننن  سنننُخلِه فنننأ ضوا علنننل عمننن  عننن  عِنننا  وسنننضُد عننن

إىن لند .. مهت و  م  استخلَ علنُكو: الطا  ر ل ا  عوه، و  تكتِل عِل أل ع  ماةْ الوا   ُضا عقوله
 .مسضوا ومهةضوا: فقالوا... ولَُ علُكو عم  ع  الطا  ر ل ا  عوه

 :بُضة ها   ا قُقةوخنلد م  تل  مه  مهُ  ال
 .ن مهُ  ا   والضقد مهو مهُ  اضمتُار مهاةا  البُضة الااة 9   
و مهُ  البُضة الضامة 2     .ن  اُ  اذمة ُو

ْننِل  الوغننام النندرق اةل تكننو  ا كننو فُننه لألظلبُننةأل حُنن  إاننا املضنناأ عنن  إرادأ اذمننة ومضننج تلنن  مه  
و   ُننِه الننوغو تشننم  عنندأ اجتاُننال إرادأ اذمننة لُسننَ إرادأ اجملمننوا، عنن  ُننل إ رادأ الهالبُننةأل فامتُننار ا ننْا

 :ُل
 .اضوتخا  عواسطة الاملا 

 .اضوتخا  عواسطة الوامبني مبا  أ
 .اضوتخا  عط ق اتلطة حُ  تتوى اجمللط الوُاىب الرت ُح ت اضستِتاء الشضىب

ُنن  تتسنناوى اذفنن اد   حقننولهو ومنن  ت فنن   اضوتخننا  عصننِة عامننة ُننو الوسننُلة ضمتُننار السننلطال ح
وعونناء . السُاسننُة واملدوُننة عننال ظو منن  امننتالفهو   الصننِال املوروثننة واملكتسننبة ومه  لكنن  وامننْ اننول واحنند

ال م  البُضة واضوتخا  ض مني ملضاجلة الش و  الضامة لألمة   .(1)علل تل أل ف  ْ 
 بين الشورى والديمقراطيةاالختالف أوجم : ثانيا

لكننن  مهوتنننه اضمنننتالم  -ْمنننا عُونننا عضضنننها– منننا عنننني امسنننالم والدرق اةُنننةْةننن أ ا لالتِننناق  إ  مثنننة مهوتهننن
النبضآ مهوانلها إى مهْةن  من  عنط وعشن ت    علمنا مه ، مهْا، وعلُه سوةصن  النالم ف مهُنو الوقناط املْ  تنة 

اء ف عضنننآ ضعتبنننار مهونننه مهمنننا تكننن  مننن  التقننن، وقطنننة وتضننن  موهنننا حنننات ا للِصننن  مننناعني الشنننورى والدرق اةُنننة
 .(2)ف   ُِا الِارق الضخو تصضْ جتاُله، امت اءال 

اوننَ متننار  ف مهوغمننة سُاسننُة ضدتوُننة  -  مه ذ  اضعتقنناد  ، ضسننُما ف الهنن  ، مه  الدرق اةُننة ظالبننا منناْ 
و مقدسننا هووتُننة ويضنن  ا ننْا وعالتننايل حصنن  الضاللننة وتصننادر النن مهإ ، ْننا  سننا دا مه  ا كننو النندتا توننت  ةبقننةْ 

 .ْما حدث ف مه مة الكوُسة والضلو ف مهوروعا، وتتو إادار مهحكام الكِ  وال ودلة  د املضار ني، خالَامل

                                                           

 295-292م تع ساعب، ج : حممد إع اُُو حممد إع اُُو( 1)
 .893ج ،  الشورى : سامي الصالحال( 2)
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ف حني مه  الشورى توبنع عن  عتمنع تنوم  عنأ  امسنالم ض  كنو عضُندا عن  مضناين امرنا  امل تبطنة عا ُناأ 
ا ويض  الندت  موهاتنا للةُناأ شىتع منة مهو  وض  صن  الضبنادأ ف، مه كاها واوُر اونَ حْا ةا ِنة مهو ف لنة وإ ْ 

 .(1)عاملة
فهنِا جتمُند ، ع ها عالسُاسة وا كنو مهو، إتا َ حص  مهُدام الدرق اةُة ف القضاتا املادتة البةتة -   

ن  املسنا   والقضناتا إف حنني مه  الشنورى تسنضل ، ملضواُا ولدر ا علل اضوساام مع تطنور اجملتمضنال ى حبن ْ 
فالشنننورى تبننندمه مننن  الوطننناق اذسننن إ الصنننه  إى دا ننن أ القبُلنننة والضشننن أ واجملتمنننع ، و ال وحُنننةتال انننلة املادتنننة مه

ة الوخْ السُاسُة ف إدارأ الدولة وا كو، والدولة ة الشضبُة فضال ع  مشاْر  .(2)وعالتايل تتةقب املشاْر
اذوسننع وعالتنننايل عنن  مبِهننوم اذمننة ، مه  مِهننوم اذمننة ضتتةنندد ف امسننالم جبننوط مهو عننن ق مهو مهر  - ج

ف حنني مه  ، ف لن  وتنود مِارلنال سُاسنُة، روح الضقُدأ امسالمُة ومِهوم الوحدأ عني املسلمني ُي اذا 
 .مع وتود املشاحوال والتواف  عني مهعواء القط  الواحد، الوغام الدرق اةي  دد تل  ف لط  مضني

التةدتننند ف إتكنناهلل مهمنن  التمةُنن  إى ف نننة ف الوغننام النندرق اةي تكننو  الشنننضْ ُننو مصنندر التشنن تع وع -د
ْمنا مه  الوغنام ، رادأ الشضْ تتمة  ظالبا ف اذظلبُنة مهو اذْة تنةإ  عأعلما ، متةلهو ف الاملا  مهو اجمللط الوُايب

نن  حنن   سُاسنني  ننو مه  تونناهللْ  الوُننايب مهو الاملنناين النندرق اةي تضننو ه وننوا منن  الدلننة ف مسننألة التمةُنن  الوسننا ُو
ننو  تتواسننْ مننع مننا، مقاعنند اهُ ننة التشنن تضُةوصننُبا منن   والننه منن  عمنن  اذاننوال الننيت مهديل مننا ف اضوتخاعننال ُو

إى  ننباعُة النناام  ، تتننُح مهتضننا ف اننا مل  ننةي مهحنن ا  اذللُننة ف اضوتخاعننال للةصننوهلل علننل مقاعنند   اجمللننط
ناووا حاانلني علنل تِنوتآ مهإ مه  الِت  رةلنو  الشنضْ لنُط عالتأُْند ُنو الشن عُ، اضوتخاعُة والدعا ُة ة وإ ْ 

 .عواء علل إت اءال الوغام الاملاين
مُننة لننه سننبةاوه، ف وغننام الشننورى تكننو  التشنن تع فُننه   هف حننني مهونن وحننىت ف  ،عنن  وتنن  وحننده وا ْا

نننِا منننا اذاننن  مهض ،املسنننا   اضتتهادتنننة مهو الالفُنننة توا تنننه ف الوغنننام الننندرق اةي  ختننن ج عننن  مقننن رال الشننن تضة ُو
عن  ُني مقُندأ مبقن ارال ، عُد مه  سلطة الشضْ ف ل  الوغنام امسنالمي لنُط مطلقنة، سُادأ ف الِك  اله يبال

عن  لند تكنو  ف ، الضلُنا والشن ا ع السنماوتة  امه  الدرق اةُة تتااُ  املباد مهو عصورأ مهو ح الش تضة ومهحكامها
 .(3)عضآ اذحُا  ف حاهلل رفآ وا دراء لك  املضتقدال السماوتة

عنننني اذمنننالق والتشننن تع والضمننن  السُاسنننني  مه  الشنننورى م تبطنننة عالوغنننام امسنننالمي النننِإ يمنننع منننا -ه
ذ  الهاتننة منن  ُننِا الوغننام ُننو الضمنن  علننل   ،ض خينن ج عنن  إةننار الضمنن  اذماللننيفالضمنن  السُاسنني  ،امسننالمي

وعمنننن ا  ملِهننننوم عصننننورأ فُهننننا اننننالح  منننن  مننننالهلل حقُننننب مصننننال اذفنننن اد والدولننننة ،ْسننننْ النننندوُا واءمنننن أ مضننننا
 .اضستخالم ف اذر 

                                                           

 .893ج ،  الشورى : سامي الصالحال(1)
 .891املصدر وِسه ج ( 2)
 .31ج ، فقه الشورى وامستشارأ : توفُب الواعي(3)
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حسننننْ رمهإ ، ف حنننني مه  الدرق اةُننننة ختضننننع ظالبننننا ف الِكنننن  الهننن يب إى حصننننُ  املوننننافع والقننننُو الوسننننبُة
اوننَ اذظلبُننة مطلقننة وعلُننه لنند تقننع ا ُنن  واملخادعننال وسُاسننال ، اذظلبُننة الغايووة " مكيوواوييي ضسننُما إتاْ 

ننا  الدسننتور والقننُو ض .ماللنني واماننالحي ع سننو الدرق اةُننةَننا تولننع الِسنناد اذ ،"تبوورر الىسوويية سننُما إتاْ 
ومه  تقن ر الونامبو  ، فمن  املمكن  مه  توةصن  القنُو النيت حكنو امتن اءال الدرق اةُنة، توةص  ف ُِه اذظلبُة

هلل عضنند حصننوله علننل اذظلبُننة منن  مننال هتيوورْمننا فضنن  ، عنندو  مهإ م تضُننة مهماللُننة مهو مض فُننة، القنناوو  والقُمننة
إت مننِا الوغننام القننا و علننل  ،الضملُننة الدرق اةُننة فقننام عتصننُِة اذللُننال الض لُننة والدتوُننة مبوافقننة اذظلبُننة اذملاوُننة

اذفضنناهلل املخالِننة منن  وظنن  تلنن   ،مهو السننةاق مهو امتهننا  ،حصننُ  املوِضننة واللننِأ ركنن  إتننا أ النن واج املةلنني
إت تكننو  عضضننهو م  ننةا منن  لبنن  ُننِه اجلمضُننال الشنناتأ ، ا للقننُو اموسنناوُة حبانن  حصننُ  اذظلبُننة منن  الوننو 

د علل مه  اذوغمة اله عُة تقوم علل موغومة لُو ختتلَ تنِرتا عن  تلن  القا منة عوند  ِا مايضلوا وْو مهماللُا ُو
نِا تضنود عاذسنا  ، املسلمني ولُط املشكلة ف الوغام السُاسي فقط ع  إت اءال حصُ  املصلةة للشضو  ُو

 .(1)القُو واللب إى فلسِة

مِهنننوم  ننن عي هنننا مننن  الننندضضل واملضننناين امراوُنننة منننا ُنننو مهمشنننإ   ومهوسنننع اسنننتخداما   لُمنننة الشنننورىْ 
  املننواة  ف الدولننة امسننالمُة تستشننض  منندى إإت ، واسننتضماض منن  املقُنندال واحملننددال ف الضملُننة الدرق اةُننة

مهإ مه  املسنننوولُة الشننن عُة مهلنننوى مننن  ، ْحننن  الهننن  علنننل تلننن وف ، املسنننوولُة الشننن عُة مهمنننام ا  ف إوكنننار املوكننن 
مهونه : عن  اعن  مسنضود ر ني ا  عونه عن  الونا انلل ا  علُنه وسنلو ،(2)املسوولُة القاوووُة ف الوغنام الندرق اةي

ا  ال ت  تلق إ  مهوهلل ما): لاهلل ، عصنوت ُنِا اتنب ا  ودا منا فُقنوهلل تنا، ال ت  لدم  الوقد علل عا إس ا ُ ْ 
 ن   ا  ، فضلنوا تلن  افلمن، ت تلقاه م  الهد فال روضنه تلن  مه  تكنو  مهُْلنه و ن تبه ولضُنده، وه ض    ل ف 

ِيت َ  لاضي َ  : ت لاهلل، للو  عضضهو عبضآ َِ اوات  الَّ  َم تميََ  اعت ي  َوعيَُسل َداواودَ  ليَسا ي  َعَلل إيست َا ُي َ  َعاي  مي  َْ
َنا َتلين َ  ناواوات  َعَصنوا مبي ناواوات . ضتتَنداو َ تنَ  وََّْ وت َ  ضَ  َْ َُ ناواوات  َمنا لَبين تطَ  فَنَضلانوها  ْموَكن ٍ  َعن  تَنتَنوَنا َضلانو َ  َْ ِت  َ ىتَنن .تَن
ةي  ا ِيت َ  تَنتَنَولَّوت َ  ْمونتهاوت  َْ َِن اوات  الَّن َت  َمنا لَبين تطَ  َْ َم ِاسانهاوت  َهانوت  لَندَّ طَ  مَه  مهَو ا ي  َوفي  َعلَنُتهيوت  اللّنها  َسنخي َِ  التَضن
نوت  ناواوا َولَنوت  .و َ َماليندا  ُا وانو َ  َْ ْ  عينا  تناوتمي ِاوُاوت  َمنا إيَلُتنهي  مهاون يهللَ  َوَمنا والوَّناي َن َناء اختَّ لُي ةين  ا َولَننكي َّ  مَهوت  ْمنونتهاوت  َْ

ننقاو َ  ولتأمننِ  علننل تنندإ ، ْننال وا  لتننأم   عنناملض وم ولتوهننو  عنن  املوكنن : ت لنناهلل (.39 ننن13:املا نندأ) فَاسي
عنن  مه ننع الِقهنناء علننل وتننو  ةاعننة اذ مننة . (3)ولتقصنن وه علننل ا ننب لصنن ا، ب مهةنن اولتأة وننه علننل ا نن، الغننا 

 .(4)وعلل ح رها م  املضصُة، والوضأ ف ظ  مضصُة

                                                           

 .829الشورى، ج : سامي الصالحال(1)
 .829ومُة موسسُة واو  حضارإ ج الشورى ت( 2)
 (.3/911)ي املالحو ، سو  مهيب داود ( 3)
 925-922الشورى ف تضة إسالمُة، ج : علي الصاليب. د: وقال ع ( 4)



21 

 

إ  سننلطال مهُنن  الشننورى   امسننالم حكمهننا  ننواعط حمننددأ ض ركنن  مه  تطنن مه :  ننواعط السننلطال -و
مهو فُننه ونند لننج الدضلننة  تمنن  مهوتننه عنندأ   الِهننو، علُهننا التهُنن  حُنن  مهاننا حمصننورأ فُمننا ض تكننو  فُننه ونند 

مننا مه  الشنن وط الننىت يننْ مه  تتننواف    مهُنن   ومهمننا الننِى فُننه ونند وا ننح الدضلننة فتكننو    الوسننا   الننىت تتبننع،ْ 
و عاضوتخنننا  الضنننام  منننا تنننتو امتُننناُر ِْورأ والضدالنننة،ْ  نننل  ننن ط امسنننالم والتكلُنننَ والضلنننو والننن الشنننورى ثاعتنننة ُو

 .املبا  

لسنننلطال   النننوغو الدرق اةُنننة املضااننن أ املمةلنننة   اجملنننالط الوُاعُنننة، فنننال حكمهنننا  نننواعط ثاعتنننة عننن  مهمنننا ا
نننا    منننا مه  الشننن وط الواتنننْ توافُ  نننل لاعلنننة للتهُننن ْ   نننواعط وسنننبُة تنننتةكو فُهنننا رظبنننال ومُنننوهلل اذْة تنننة، ُو

و اذم  الِى خيتلَ م  دولة ذم ى  .مهعضا ها توغمها القواوني اضوتخاعُة ُو

إ  ا قنننوق والواتبنننال املرتتبنننة علنننل رمهى مهُننن  الشنننورى م تبطنننة عتةقُنننب : ماُُنننة ا قنننوق والواتبنننال - 
املقاانند الشنن عُة والتننوا   الننِى  قننب مصننلةة الِنن د واجلماعننة دو  تنن تُح تاوننْ علننل اجلاوننْ اءمنن  وترتتننْ 

فهننل م تبطننة عتةقُننب مُننوهلل ورظبننال  علننل املخالِننة امت، مهمننا ا قننوق والواتبننال   الننوغو الدرق اةُننة املضاانن أ
ما سبب ومه  وا ِه املُوهلل وال ظبال متقلبة م  عص  لضص  وم  دولة ذم ىْ   . اذْة تة ُو

ننا  اجتاُهننا  وعضنند فنن وا مهةالننْ عدراسننة وتنندرتط املقاروننال عننني وغاموننا السننماوى والننوغو الو ننضُة، مهتنناْ 
ضَ   تلنن  الننوغو، ومكننا  الضغمننة والقننوأ   حننىت تقننَ الدارسننو  منن  مهعونناء مهمتوننا علننل مننواة  الننوقد والضنن

عأوونا حنن  النِت  مهراد ا  لونا مه  وكنو  الشنهداء علنُهو : وغاموا، مااة ومهوه ض توتد ما روع تل ، ووو نح هنو
ْاوت مهامَّة   : إعماض لقوله تضاى ليَ  َتَضلتَوا َِ ساوهللا َعلَنُتكاوت َوَتكاوَ  ال َّ  َوَسطا  لَْتكاوواوا  اَهَداَء َعَلل الوَّا ي  َوَْ

لنه من  امللكنة والشنموهلل منا  -حممند عمنارأ. ْما تقنوهلل الضالمنة د–فالوغام امسالمل (. 938: البق أ)  َ هيُدا  
ننا  ووعننه ومقننداره، فهننو يضنن  عننا  اضسننتوباط مِتوحننا وعنناض رحبننا لكنن  مننا  نن  تطننور مهمنناْ  ركوننه منن  عنناراأْ 

ن   منا  ومكنا ،  ننا يند، ومهونه انال للتطبُنب  ْ  ومهوننه وغنام لنا و عِاتنه تتمُن  عقسنماته، مسنتق  عتِصنُالته، تاْر
ننن  ا  تنننة   إعنننداا  امننن  ا نننب ْو النننىت تقنننرت  عهاتنننال الشنننورى " النننوغو والتوغُمنننال والسنننب  والوسنننا  "لألمنننةْ 

ومننن  ت فهنننو الوغنننام اذانننلح واذمةننن   (1)!   املمارسنننة والتطبُنننب ومقااننندُا مننن  الِضننن  والضطننناء عوننندما تو نننع
ن  تطنور سُاسنل واتتمناعل والتصنادى ذونهالقناد َهَة اللَّنهي   :ر علنل اسنتُضا ْ  نبنت نَ  اللَّنهي  اي َسن ا مي َوَمن ت مَهحت
َهة   بنت  .(2)( 12: اذح ا )  َوَل  جتَيَد ليساوَّةي اللَّهي تَنبتديتال    :وسوة ا ( 983: البق أ) ...اي

ِا  وتاما اذْة  حمسا للدرق اةُة اللُا ُو لند " ااتنة التنارتإل"الُة، وااحْ الوغ تة املشهورأ ف اوسُط فْو
وتامننا الطنن ح امسننالمي ف   منندح امسننالم، لكوننه و ننح عنندم التواعننه عقبننوهلل الوننا  ف الهنن   لننهأل فقنند وننالو فْو

وتامنا .ومهثنج علنل اذتدتولوتُنة والوغ تنة امسنالمُة ْتاعنه انةُح مه  امسنالم ":وونورد النود التنايل ضعنرتام فْو
                                                           

 .53-58، ج 9135، ماتو (31)عا  املض فة، مسلس  ( ض حقوق..   ورال)حممد عمارأ، امسالم وحقوق اموسا  ( 1)
 .295-292م تع ساعب، ج : ع اُُوحممد إع اُُو حممد إ( 2)



20 

 

تُننة متسننقة ومتماسننكة  ننأ  اللُاالُننة والشننُوعُة، ومه  لننه مضننات ه اذماللُننة الااننة عننه، ووغ تتننه تشننك  مهتدتولو 
ننِل  فنن   لإلسننالم تاتعُننة ركنن  مه  تكننو  عاملُننة، داعُننا إلُننه البشنن    املتصننلة عالضدالننة السُاسننُة واضتتماعُننة،ْ 

و عش ا ض ع د مهعضاء ف  اعة ع لُة مهو لومُة مضُوة،  لند متكن  امسنالم ف الوالنع من  اضوتصنار و ْافة عاعتباُر
ب ا علل املمارسنال اللُاالُنة  ة أ م  الضا  امسالمي، و ك  عِل  مط اْ  علل الدرق اةُة اللُاالُة ف مهحناءْ 

 .(1)" حىت ف الدوهلل اليت   تص  فُها إى السلطة السُاسُة عصورأ مبا  أ

كننِا   تكنن  الشننورى الننيت مهمنن  مننا القنن ا  ا لكنن مي مسننألة عنندد وض مسننألة و  ، ولكوهننا مسننألة حُوتننة، ُو
ةنن أ الضنندد ُنني مونناط الصننوا  ف الشننورى امسننالمُةأل تلنن  مه  القنن ا  الكنن مي انن تح ف إعطنناهلل ُننِا  فلُسننَْ 

و، واتاتننه البُوننة وا ننةة ف التِ لننة عننني مهْةنن  اذلننوهلل ومهاننو  اذعمنناهلل لنناهلل تضنناى ةتنن ا ..: الننُو َوضَ تناَوْب اننَ  مي
ةنن أ ( 93: فنناة )  َمبينن ٍ  مهو عضبننارأ مهمنن ى مه  الشننورى لننوأ عُولوتُننة ولُسننَ عقننوأ عنندد، فلننُط املضننوهلل فُهنناْ 

اجلهننالء، ولنننُط املضننوهلل فُنننه ةبقننة مننن  الطبقنننال املمتننا أ علنننل امننتالم اضمتُنننا  عاملنناهلل مهو عنننالضلو مهو عالسنننالح، 
منا تتضناو  و  . تتِاعن  الولنا َ ا ُنة ف البوُنة ا ُنةولك  املضوهلل فُه علل تضاو  اذمة جبمُنع ةبقا نا واحادُناْ 

ةنن أ عنندد الوننامبني  ومنن  ُوننا تتضننح الِنن ق عننني الشننورى امسننالمُة وعننني الوغننام النندرق اةي الننِإ تضتمنند علننلْ 
ةننن أ اذلنننوهلل وانننوا  اذلنننواهلل، وإمننننا الصنننوا  ذُننن   والقننندرأ علنننل حشننندُو، والِننن ق عُوهمنننا مةننن  الِننن ق عننننيْ 

 .(2)ا القوأ َ  تش  َو  تشار علُهاضمتصاج، مهما الشورى فهي اتتما 

 

                                                           

وتاما، ف اوسُط، ااتة التارتإل وماَ البش ، مْ   اذُ ام للرت ة والوش ، ت  ة( 1) م، القاُ أ، 9118حسني مهْحد مهمني، الطبضة اذوى،  :فْو
 .مص 

الشورى وتطبُقا ا ف : ْماهلل ع تقع  :واوغ . وما عضدُا عتص م 38، ج (م تع ساعب)، الدرق اةُة   امسالم: عبا  حممود الضقاد( 2)
 .8، ج (م تع ساعب)اجملتمع امسالمي املضاا ، 



22 

 

 الثالثاحملور 
 االستفادة من آليات الدميقراطية 

 ضوابط الشرعيةيف ضوء ال
ا  ال سوهلل الل ا  علُه وسلو تض م مهاةاعه وتستُِد عك  واحند منوهو عو نضه ف املكنا  النِإ  لقدْ 

ا  تسنه  علُنه  ضهنو واس ا  تض م مهُ  الشورى، لِاْ  ماْ  نا  اللِناء تض فنواو تصلح لهْ  نِل ْ  تشنار و،ْ 
الننننيت دملهننننا  ، تِنننن ق الصننننةاعة ف اذمصننننارىمهمنننن   امني عننننالدلعضنننند مه  فننننتح ا  علننننل املسننننو  .وتسننننتُِدو  مننننو

  تضننند عاممكنننا  الوانننوهلل إى مهُننن  ا ننن  والضقننند و ضهنننو ف مكنننا  واحننند، ومننن  ُونننا عننندمهل فكننن أ و ، امسنننالم
 .اجمللط مهو موسسة َارسة الشورى

ننا اجملننالط الوُاعُننة، والوالنن ارسننة الدرق اةُننة، ومهع ُ  ع مه  النندرق اةُال اله عُننة مهوتنندل موسسننال ا كننو َو
اوننَ التسننمُال الننيت تضطنني هننا لبنن  مه  توشننر الدولننة امسننالمُة  واذحنن ا  واجملننالط الننيت توتنند ف اذلنننالُو مهتنناْ 

 .مهته أ الشورى ف الضصور ا دتةة
المُة عاذمننِ عوغننام اجملننالط التشنن تضُة واحمللُننة متبضننة ف تلنن  التا عننة لنننامَ الضدتنند منن  النندوهلل امسننولنند 

وجلأل إى وغام اضوتخاعال، ضمتُار م  رةلو  الشضْ ف ُنِه اجملنالط وو نضَ  ن وةا . اله عُة عشك  عام
ف الوامننْ علننل رمهسننها  نن ط اجلوسننُة، والواننوهلل إى سنن  مضُوننة ُنني سنن  ال  نند ف الضننادأ، وعضننآ الدسننات  

  و نع مهووا نح . واوني اضوتخا  تقصن ه علنل ال تناهلل دو  الوسناء، فضنال عن   ن ط حسن  السن  والسلننويول
  وط عامة مِا الشك  ض تتصادم مع منا ل روناه من  مه  حنب املباتضنة ف الشن تضة مكِنوهلل لكن  من  تضنُو علنل 

 .مهر  الدولة امسالمُة
الة منا ُنو ا ناهلل ف اجملنالط  والش تضة امسالمُة ض ت فآ فك أ الوُاعة مهو الْو لهناْ  ولك  لُط ع  اذمةْ 

لنوه ف متةنُلهو ف اجمللنط نو  اعنة الونامبني النِإ ْو لنه فقنط، ُو ُ  توو  عمن  ْو وض  .الوُاعُة اله عُة، وإمنا الْو
 .(1)  تل  تقتضي إدماهلل تضدتالل علل دسات  تكوت  اجملالط التش تضُة مهو الاملاوالمه   

لط الوُاعُة اذم ى، دور ال لاعة السُاسُة وال لاعة املالُة، فهني من  اذدوار النيت تقن ر ِْل  م  مهدوار اجملا
ا  اللِاء تطلبو  م  اذ  .وحدث تل  م  مهيب عك  وعم  وامطأمهرهو إتا و مة تقالش تضة   ورأ القُام ما، ْو

اذمن ى النيت توتند ف اذلننالُو مهو اجملنالط الشننضبُة " الاملاونال"وعاجلملنة ف ونه ف دامن  اجملننالط التشن تضُة 
ْمننا مهوننه ف حالننة . يننْ التقُنند مببننادا ولواعنند الشنن تضة امسننالمُة وادا  ومهمننالق امسننالم ف الوقنناش واحملنناورأ

 –لبن  إاندار التشن تع  –عدم و وح اذمور املض و ة علل اجملالط عالِال م  حُ  ا   وا  مة، ف وه ينْ 
منا ُننو السنا د اء  ف  هورتنة مصن  الض عُنة من  عن    ال توا إى تهة م تضُة ضستطالا رمهتهنا والتقُند عنه،ْ 

ي مهعلل تهة إسالمُة تال م تضُة فقهُة ف مص   .التش تضال ال  ُسُة علل عمع البةوث امسالمُة، ُو
                                                           

 (م تع ساعب)تضِ  عبد السالم (1)
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تور تضِننن  عبننند السنننالم عننندأ مقرتحنننال لضنننبط الُنننال الدرق اةُنننة عالضنننواعط الشننن عُة علنننل  وتقنننرتح النننْد
 :تايلالوةو ال

  نِا تضنع لُنودا علنل الت ام اجملالط التش تضُة عأحكام امسالم وعندم تنوا  الن وج عوهنا حبناهلل، ُو
سننلطة التشنن تع الننيت يننْ مه  تشنن ا وفقننا عضننواعط اضتتهنناد وعالننِال مننع م اعنناأ مننا وردل فُننه 

 .مهحكام لطضُة مل مة
 تضننم  ف تقننا منن  اجملتهنندت   نن ورأ إعننادأ الوغنن  ف ة تقننة تكننوت  اجملننالط التشنن تضُة مبننا يضلهننا ت

القنننادرت  علننل الواننوهلل إى اذحكننام الشنن عُة منن  اذدلننة التِصننُلُة وف تقننا منن  الننااء القننادرت  
 . علل التضب  ع  إدارأ اذمة، مع استبضاد اجلهلة واذفالني

 يْ التضام  مع الُال الدرق اةُة اله عُة عتوته إسالمي تسنتبضد ان اا اذحن ا  جملن د الوانوهلل 
ة  ا وحدأ اذمة  . إى السلطة وا د  م  عدد اذح ا  حىت ض تهدد وتودُا ْو

    مهسنننط تطبُنننب الشننن تضة، واضلتننن ام  –مه  تسنننمح عوتودُننناو –ينننْ مه  تتضنننم  عننن ام  اذحننن ا
 .عآداما ومهماللها عمال

 ة ف الضمن  السُاسني لندى  يْ اختاتْ   الوسنا   لتةقُنب امياعُنة وامحسنا  عضن ورأ املشناْر
ننا  التشنن تع سننلطة  ة علننل ف ننال دو  مهمنن ى وإتاْ  اتلننَ ةوا ننَ اذمننة حننىت ض تقتصنن  املشنناْر

 .اجملتهدت ، ف   إعداء ال مهإ ف املسا   الضامة اليت ض تتطلْ تش تضُا، ُو حب لك  الوا 
  ة تنن ء مننن  مهحكننام امسنننالم ومهحنند الواتبنننال املووةننة عاجلماعنننة إينناد رمهإ عنننام تنندري مه  املشننناْر

 .املسلمة
  ،مه  تنتو التصنوتَ عتوافنب اءراء، منا مهمكن  تلنن ، حنىت ض تنودإ التصنوتَ إى إثنارأ املشكنننالل

ننو مهسننلو  عنندمهل املوغمننال الدولُننة ا دتةننة تلاننأ إلُننه ولننُط منن  الضنن ورإ مه   وتونناح  اءراء ُو
 .9+% 51تتخِ الق ارال عالتصوتَ وعاذظلبُة املض وفة ف اجملالط مهإ 

ضقُنندأ، النناال املتضلقننة عننالوغو الدرق اةُننة ركنن  اضسننتِادأ منن مهتضننا  مبضننج ، ْمننوه  إت ا نني ولُسننَْ 
شن  إى  ن ورأ التضناتو مناعني اذفن اد ولنو امتلِنوا تمهاا موه  الق ارال الضامة املتضلب مبصال مهف اد اجملتمع منوه  

ن وا علنل فوا ند الدرق اةُنة، ف الدت  والضن ق واللنو  لصنال وةن ح الِاسند واملتسنلط ْمنوه  والُنة لِن   ا، ومه  تْ 
واذونننناين ض مه  ووغنننن  إى مننننا ة حننننه مُكننننافُللي حُنننن  مه ننننار إى مه  ا كومننننال يننننْ مهض تكننننو  حننننَ القُننننود 

ضُننة املتلخصننة ف  وتضن  الِرا، مهو دعننوى مه  الوسنُلة تننار الهاتننة، ذاننا ض تسننتطُع تلن ، اذماللُنة مةنن  اذفن اد
ننن   ننيء ننن  منننا ،  ننن  مه  الننندوهلل امسنننالمُة مل منننة دتوُننا وض، لُمننة الِكننن أ مننندمال لقبنننوهللْ  مه  تنننود علنننل مه ْ 

توُِننِ فِنني مهإ عتمننع إسننالمي تتكننو  منن  مهفنن اد لوظنن  لاعنن  ل، تتوننالآ مننع امسننالم فهننو عاةنن  وظنن  دسننتورإ
 .(1) مهو حلُلهو ما ح م ا ، ض تتصور مه  توضقد عاذظلبُة مهو اذْة تة علل ح رهو ما مهح  ا ، مسلمني

                                                           

 .923الشورى ف تضة إسالمُة، ج : علي الصاليب(1)
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 ر الرابعاحملو

 الستفادة من مبدأ الشورى طرق ا
 املعاصرة على اجملتمعات اإلسالميةوأثر تطبيقها 

نا ، مهو مهإ  اعنة منن  اجلماعنال، وعلُهنا ت تكنن  الدولنة املسنلمة الننيت  ناى ف مهإ توغننُوْ  للشنورى مههُنةْ 
ا  كِا جند الشنورى من  املِناُُو النيت رسنخَ تنِوُر ف اجملتمنع امسنالمي، توشد ل عاتاُا اذم  واضستق ار، ُو

 .ومهابةَ متُ  وغام ا كو ف امسالم
تور علي الصاليب ِْ  الْد ، مهُو الوسا   وال ةى اليت تساعد علل عنودأ الشنورى إى حُناأ املسنلمني (1)وت

 :وم  عُوها
 جعل الشورى الطريقة الوحيدة لكسب أي نظام: 

،  مهإ إى لنوأ السنالح واضوقنال  الضسنك إم  لوأ ف ف   الن، ضعد م  ال فآ اجلمضي لك  مهوواا القوأ
و مهو القا د وفب ا ولقند لبن   .(2)ُه  ورتة واوتخا  اةُحللكي تأمِ الشضو  حقها الطبُضي ف امتُار ا ْا

ولكوهنننا مهدل إى مه ننند الِننني وإى تِ تنننب اجلماعنننة ، ُة للِ لنننةشنننالِقهننناء إمامنننة املتهلنننْ اتقننناء للِتونننة ومعضنننآ 
نندم لواعنند امسننالم، امسننالمُة وإ ننضام املسننلمني ولننو علننو الِقهنناء الننِت  مهتننا وا مننا سننوم تننودإ إلُننه ملننا ، ُو

ا  غة واحدأ إين ض مهع م دتوا اْ علل املستبدت  سوط عنِا  ومهسنقط : حممد اله ايل الشُإل تقوهلل .مهتا ُو
و امسالمو واض ومهظ ى اجلماُ  مبواومه، اعتباُر  .(3)وتِا  علُهوْ 

مي  نند اضسننتبداد واملغننا  ومننع وعنني اجلمنناُ  وتةقُِهننا لكنني ت تننع إلُهننا وحننن  منن  مهوصننار الكِنناح السننل
 .حقها ف امتُار م  تقودُا

 الدور االجتماعي في تنمية الشورى: 

فمنن  مهُنننو الطنننوال اذساسننُة ف مِهنننوم ا ننن اي اضتتمنناعي التوشننن ة اضتتماعُنننة للِنن د واذسننن أ والضا لنننة 
  مهانننه  وحننندال تلنن  مه .(4)اعة ثقافنننة الشننورى ف اذسننن أ والضا لنننةفمننن  القضنناتا املهمنننة للماتمنننع ا نن، الكبنن أ

سن أ النيت تتلقنل فُهنا اموسنا  التوتُهنال اذوى اذمة تكوتوا وتأث ا لي ثقافتها السُاسُة ُي عال  ن  ملُنة اذ
فاذسنن أ ، (5)والتشناور، والتضنناو ، والتسنامح ،ضلتن م املةن  الضلُننا ف الطاعنة واضوضننباط والتضنةُة ومهداء الواتبننال

، تقاعنن  القوامننة فُهننا اممامننة مهو الالفننة علننل مسننتوى الدولننة، ف ال ةتننة امسننالمُة منننوتج مصننه  لألمننة والدولننة
اءلُننال  وتننتو اللاننوء عونند الونن اا إى، وتشننبه عقنند النن واج فُهننا عقنند البُضننة، وحكمهننا الشنن تضة وتنندار عالشننورى

                                                           

 933 -933الشورى ف تضة إسالمُة، ج : علي الصاليب(  1)
 .855الشورى ج : الصالحال(  2)
 .11الم واضستبداد السُاسي ج امس: حممد اله ايل( 3)
 .851الشورى ج : الصالحال(  4)
 .958الشورى ومضاودأ ام اج اذمة ج ( 5)



25 

 

فن تا مهردونا عتمضنا ، (1)مهإ الصنلح والتشناور والتةكنُو، وى اذمنةوِسها النيت تلانأ إلُهنا ف حن  الون اا علنل مسنت
 إإى السنلوي الشنور  ءسنهو ف توتُنه النووو ورتا حقُقُا فالعد مه  اتو عأسالُْ الرتعُة اذس تة ووقومها حنىت 

 .(2)السوإ
ني ض تنأع اعتباةنا مهو وسنخ ا فورتنا فالشورى علل وطاق اجملتمع ف مهس ه وعوا له تسبب الضم  السُاسني ُو

مُنة تكاملُنة ف الِكن  والوتندا  الشنضا وال مسني مضنا، م  حضارأ إى حضنارأ مهمن ى نِا ، عن  ُني عملُنة ت ْا ُو
نننا  ننند مهإ تسنننلط فننن دإ مهو حننن يب ف ، منننا تشنننك  لنننوى اتتماعُنننة  ننناظطة موسسنننال اجملتمنننع املننندين وظُ  ْو

عملُننة  را ف مهوبننو  امتبننار وحننَ  مهو ُنني وتنناج، اجملتمننع فالشننورى لُسننَ عملُننة الكرتووُننة مهو عضننوتة ارجتالُننة
ولُط م  الصةُح القوهلل عأ  الشضْ ظ  مهُأ لقبوهلل الشنورى مهو لُسنوا مهُنال ، م البة الااء والضلماء وا كماء

نننال ام الضنننالة، لنننِل  و لُقودُنننا مبهارتنننه ولدراتنننه الِا قنننة مهو مهوونننا ف حالنننة حننن   ، مهو ُنننوْ  والنننيت تننناء ا نننْا
عد م  ح ت  فلسطني مهو لُام الوحدأ الض عُة مهو امسالمُة مهوض حنىت وطبنب الشنورى وةوارإء ومهحكام ع فُة مهو ض

و وض عقننال  (3)فكنن  ُننِا ضتصننح  نن عا وض لاوووننا وض ع فننا، َننا تلنن م إلهنناء الشننورى لتوِنن د عننالق ار  اعننة مهو حننْا
نننا  توا، فهوننناي حننند تنننال م الشنننضْ واجلمهنننور ف إلننن ار الشنننورى ف مهوِسنننهو وعقنننوهو و حننندإ ْمننناْ  تنننه ا نننْا

ُُِة حوت  لُمة الشورى ، امتعا  واضوصُاا ل مهإ اجلمهور علنل  -ْتوته منوث -،وام كالُة تتةد ف مض فةْ 
مة إى امتُار واا  .(4)لا و علل علورأ مُارال التصادتة وسُاسُة واتتماعُة لوتة متماسكة، الوخْ ا ْا

 وعي سياسي للفرد والرعية والحاكم ألهمية الشورى: 

مهو ض توغنن  عضننني اضعتبننار ، تهنناولُم فالشننورى ض تومننو ف عتمننع مهو  ننضْ مهو مهمننة ض تضنني مضننج الشننورى
مهو مصنا  عنداء عندم اضْنرتاث السُاسني فاذان  مه  تكنو  الونا  مهو ال عُنة علنل ، واضُتمام للو نع السُاسني

منننا درتنننة عالُنننة مننن  النننوعي وامدراي ذهُنننة الشنننورى ف تسنننُ  حُنننا و ومطنننورأ اض سنننتبداد مهو ا كنننو املطلنننبْ 
و، (5)تسمُه الشُإل حممد اله ايل و ومنُو ، ول  تومو الشورى مهو تتطور ف ل  ته  الونا  منا، ف إتقام تطوُر

ا، مهو عقُمها الضلُا، ما ما تقوهلل الكوْا لهنا": ْو نا، اذمة النيت ض تشنض ْ   ةبض تسنتو عناءم اضسنتبداد ، مهو مهْةُ 
 .(6)"ا  تة
 دن  ىالمؤسسال الشعبيةتفعيل المجتمع الم: 

ننة اضلتصننادتة حنن أمنن  تلنن  و  ذ  ف ُُموننة املوسسننة السُاسننُة ال مسُننة علُهننا ، تضنن  املنناهلل والتومُننة وا ْ 
 إفالوغننام الشننور ، فنن تا حقننب وتننود عتمننع منندين لننوإ، مهو النندرق اةي دامنن  الدولننة إُُموننة علننل اجلننو الشننور 

ْالهننا مسننتق  عقنندر اممكننا  عنن  ، اتمننع سُاسنني متكامنن تنن تبط مب، تِننرت  وتننود عتمننع منندين لننه عوُننة لوتننة

                                                           

 .958املصدر وِسه ج ( 1)
 .953املصدر وِسه ج ( 2)
 .818الشورى ج : الصالحال(  3)
 .813امل تع الساعب ج ( 4)
 .83امسالم واضستبداد السُاسي ج ( 5)
ا( 6)  .931ةبا ع اضستبداد ومصارا اضستبداد ج : عبد ال ْح  الكوْا
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ا السلطة اليت تضم  عاسنو اذمنة، الدولة تاتورتنة تضتناش علنل مضنولني مهساسنني ف اسنتضباد ، عاعتباُر فاذوغمنة الْد
 .الوا 
ي عِا ا لُسَ مِمومة: القوأ - مه ، وةن د اذ ن ار، إت ضعد م  استضماهلل القنوأ للمةافغنة علنل القناوو ، ُو

منننا تقنننوهلل اعننن  تُمُنننة هنننا ْروذ   ننن  وضتنننة حبسنننبها (القنننوأ واذماونننة): ا ونننا كنننو مهو الوضتنننةْ  ، القنننوأ فْ 
وإى الننناأ عنننا  و  واملخادعنننة فُهنننا فننن   ا نننن   ، فنننالقوأ ف إمنننارأ ا ننن   ت تنننع إى  نننااعة القلننننْ

إى القندرأ علنل و ، ت تع إى الضدهلل النِإ دهلل علُنه الكتنا  والسنوة، والقوأ ف ا كو عني الوا  ،مدعة
  .توُِِ اذحكام

 .(1)وت ي مشُة الوا ، ض تشرتى عآتاته مثوا للُالمهو ، اذماوة ت تع إى مشُة ا  -  
نِا منا  ام  القضاتا النيت تومنِ علنل موسسنال اجملتمنع املندين مهانو  توةصن  ف تبضُنة اذحن ا  السُاسنُة ُو

م عوقنده دور عضنآ موغمننال 2115إع تن 5لضنا  الضن يب مهْنده تق تن  التومُنة اموسناوُة ع عاتنة اذمنو املتةندأ ف ا
و  حقنب ،  م  تبضُتها لألح ا  السُاسنُة النيت تتخنُِا واتهنة لتوسنُع وِوتُناينتضا: اجملتمع املدين اليت لاهلل إاا

ا مهس أ ها ع ، اءماهلل املضلقة علُها ف جتاو  اذ مة السُاسُة تنه إ  وِوت اجملتمنع املندين ف م اْح .مهابةَ عدوُر
لوِوت الدولة ال مسُة مهو مهته  ا املتسلطة سُودإ إى إياد توا   ومهر ُة البة للامهور وال عُة ف الولنوم  ند 

 .(2)تضسَ الدولة  دُو
 روض الهاالل ىالقداسة عن الرؤسا  ىالحكام : 

سنالم ض تقند  ام، وعضبارأ مهو ح ومهعنو فامسالم ض تقد  ا كام مهو ال ةوساء مهو مهُواء اذم اء مهو الوضأ
ة  نننن عا واملِاسنننند بنننناملصننننال اجملتل: فاذانننن  ف الشنننن تضة مه ، فننننال عنننناأ لننننِل  البتننننة، مهو مهُننننواءُو، اذ ننننخاج
إمنا تضتا م  حُن  تقنام ا ُناأ الندوُا للةُناأ اءمن أ ض من  حُن  مهُنواء الوِنو  ف تلنْ مصنا ها ، املستدفضة
ننا  تقننوهلل ف حننب  حننىت مه  الوننا، (3)مهو درء مِاسنندُا الضادتننة، الضادتننة اننلل ا  علُننه وسننلو علننلْ  امننة مو لتننهْ 

نا  ُنو تاتنه منا مهةن ل الوصنارى اعن  من ميتطنض ، تقدتط اذ خاج واذف اد ولوْ  فقولنوا ، ف مننا مهونا عبنده،  وينْ 
 .(4)عبد ا  ورسوله

و مهو منا ركن  مه  وسنمُه حكنو ِا التقدتط مهو امة اء لد تص  إى م حلنه عبودتنة الِن د ا نْا ، املطلنب ُو
و املضبنننود إى و  ُننن  السنننلطة عسنننك تا وسُاسنننُا ، و تضبننند مننن  دو  ا انننو  و ثنننومه  تصننن  حننناهلل ا نننْا عضننندما َ تْ 

اوَ .ومهموُا ف  خد ر ُط الدولة نا  امسنالم مهوهلل ، ا قوق السُاسُة اليت تِنام  منا الدرق اةُنة وإتاْ  فقندْ 
و ُننة وا، منن  مه اهلل القداسننة عنن  ا ننْا و لننه حننب التشنن تع ... د إض ا بننفننال تض، ل عوعُننةعنن ف اد ا  عاذلُو وضحننْا

 .إض ا 

                                                           

 .93السُاسة الش عُة ف إاالح ال اعي وال عُة ج ( 1)
 .811الشورى، ج : الصالحال( 2)
 (.9/859)املوافقال ف مهاوهلل الش تضة : الشاةا( 3)
 (.1/538)فتح البارإ عش ح اةُح البخارإ : اع  حا  الضسقالين( 4)
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منننة فهننني موسسنننة ض ، فطبُضنننة ا كنننو ف امسنننالم مه  تننن فآ مه  تضطننني ةننناعع الشخصنننُة للموسسنننة ا ْا
نا  ُوناي من وج عن  الشن ا، ُِا تساعد علل حماسبة ا كام وا كومنة والوغنام عأسن هو ة ما و خص وعن  ، إتاْ 

و مهو ا كومننة، لُنهالدسنتور املتِننب ع ، عنن  ضعند مه  تكننو  ُوناي إحسننا   طن  املسننوولُة امللقناه علننل عناتب ا ننْا
لغووننَ ا  عنن  وتنن  ، لننو ماتننَ  نناأ علننل  نناةر الِنن ال  ننا ضة: ولضنن  لننوهلل عمنن  عنن  الطننا  ر نني ا  عوننه

 .ماتو ح تل  (1)سا لي عوها توم القُامة
 الحكم اإلسالمي مدني ال عسكري: 

ومه  الضسننك  مننا ُننو إض ، ة ا كننو ف امسننالمُننال ا نندو  ر نني ا  عننوهو منندى مدو لقنند تسنند اللِنناء
مو ننع مدمننة للشننضْ واذمننة والسننلطة الشنن عُة ولننُط منن  الصننةُح مه  لا نند اجلننُو عقوتننه وسننلطاوه ركنن  مه  

 .(2) تكو  ر ُسا للدولة عا لوأ السالح
 وباهلل تعالى التوفيق

                                                           

 .911ع  الطا  ج موالْ عم  : اع  اجلو إ( 1)
 048 -044الشىر  وري ة إسالمية، ص : عي  الصالب : راجع (2)
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 أهم املصادر واملراجع

ةالشورى ف امسالم، وش  :  إ عدوإ سا  ظبوراعتهاج حاا -  . بكة اذلْو

و  ننننورى عُننننوهو  : اعنننن  حانننن  الضسننننقالين - فننننتح البننننارإ  نننن ح اننننةُح البخننننارإ عننننا  لننننوهلل ا  تضنننناى ومهمننننُ 
و ف اذم   و اوُر

 ..ُن9835روح املضاىن   تِس  الق ا  الك مي والسبع املةاىن، املطبضة اذم تة مبص ، : مهعو الةواء اءلوسل -

 .م9151، 9مهحكام الق ا ، ةبضة دار إحُاء الكتْ الض عُة، ط: مهعو عك  ع  الض ىب -

، 9ح تننة النن مهى   املُنندا  السُاسننل   لنن  مبنندمه املشنن وعُة، الوفنناء للطباعننة والوشنن ، ط: مهْحنند تننالهلل ْحنناد -
 .م9131

ة امسالم والقُو ا ضارتة املضاا أ الدرق اةُة مهمنوتتا -  . بكة اذلْو

ة مصطِل الباىب ا لىب مبص ، ج9183، 9اذحكام السلطاوُة، ط: املاوردإ -  ْ  ،91. 

راعطنننننة اجلامضنننننال : ، القننننناُ أوغنننننام الدولنننننة ف امسنننننالم وعاللتهنننننا عالننننندوهلل اذمننننن ى: تضِننننن  عبننننند السنننننالم -
 .امسالمُة، سلسلة فك  املواتهة

 .م9139ر املضارم ، القاُ أ، داالدرق اةُة   امسالمعبا  حممود الضقاد،  -

ا   الدرق اةُة، دار الِك  الض ىب،  -  .م9111ُن، 9391عبد ا مُد امساعُ  اضوصارى، الشورى ومهثُ 

 .م9115الشورى   ل  وغام ا كو اضسالمل، الدار السلُِة عالكوتَ، : عبد ال ْح  عبد الالب -

 .م9113وادتة السوهورإ، مكتبة اذس أ مهاوهلل ا كو ف امسالم ت  ة : عبد ال  اق مهْحد السوهورإ -

تننننا ، رلننننو  - ، موسسننننة سننننا   (582)عبنننند الِتنننناح حسننننوني الضنننندوى، الدرق اةُننننة وفكنننن  الدولننننة، اذلننننَْ 
 .9113الض  ، القاُ أ، 

 .الشورى ف تضة إسالمُة، وش  امسالم الُوم: علي الصاليب -

ننن  اذ - وتامنننا، ف اوسنننُط، ااتنننة التنننارتإل ومننناَ البشننن ، مْ  ُننن ام للرت نننة والوشننن ، ت  نننة حسنننني مهْحننند مهمنننني، فْو
 .م، القاُ أ، مص 9118الطبضة اذوى، 

 . ْماهلل ع تقع عبد السالم حس ، الشنورى وتطبُقا ا املضاا أ ف اجملتمع امسالمي - 
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الة مهُنن  الشننورى ومهُنن  البُضننة   امسننالم مننع املقاروننة عالوغننام النندرق اةل، رسنن: حممنند إعنن اُُو حممنند إعنن اُُو -
 .ماتست  ظ  موشورأ، مضهد الدراسال اضسالمُة عالقاُ أ

، منننناتو (31)عننننا  املض فننننة، مسلسنننن  ( ض حقننننوق..  نننن ورال)حممنننند عمننننارأ، امسننننالم وحقننننوق اموسننننا   - 
 .م9135

ماهلل واِل، مصوِة الوغو امسالمُة -  .مصطِلْ 

أسنننا  لوغنننام ا كنننو ف امسنننالم: مُِننند  نننها  - اجلننن ء اذوهلل مننن   ال امسنننالمُة،، راعطنننة اجلامضنننالشنننورىْ 
 .مطبوعال ودوأ الشورى والدرق اةُة

وُِنننننني عبننننند النننننالب مصنننننطِل، املضار نننننة   الِكننننن  السُاسنننننل امسنننننالمل، القننننناُ أ، مكتبنننننة امللننننن  فُصننننن   -
 .م9135امسالمُة، 

ننة، تننارتإل مشنناورال الوننا اننلل ا  علُننه وسننلو ذاننةاعه اننور منن : موصننور اننال اجلننادعي- ،  ننبكة اذلْو
 .1/1/2192ام افة 
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ُ دددف ُِ   ُُ   ُا دددرِ  ِْ  عدددلع َّدددُد ُسددد ُرع رِل ُُغددد ُُ دددتبالعيعُ  ُُ دددتغفرعدعُ  َّدددُد ُحمدددلعيعُ  إنَّ اْلَحمدددَل ل

َّددع  ُ  دهلع  ن   إلدد إ  ال َُِّْ فدَل َيدُِه، لَددعُ  ِْ يعْضد َُسد َّدع َفََل سعُضدََّّ لددُ  ِْ يهلي ال  عمِلرُِ َس

 ُ  ُ ُ  هل  نَّ سعحمًَّلا عبلعيع   . لعدع ُحلي    ليَك َلدعُ 

  . ..... سِ رغل

ُالاِةدة : ِلجهِه في الِبة سصل  الاغَّ اللرِعي جِيلُ ُيُف    ُ د   ا تالاغ سِ في ال
 .سِ ةُل  ُ فغَّ

َُةَصدلي  عِدى سغردى صدِه ُيدُ ُةل ُقَّ الشلع سغرى الجهِه سدِ الُعد  الِبدُ، الغدَِ 
ُ د  ُُدة رمدِل  ُ   ،  ُ ردِلرا  فدي القتدِل فدي  دبفَّ اا سبِ دل   ُالاِةدة  رذل ال  ُ سغِ

ُاه  ُ غفل رلك  . 77ص  7، بدائع الصنائع ج  [دار الكتب العلمية. ط-121/ 4رد احملتار على الدر املختار ]. تكثفل  

ِ إلدى ُإعَلء كِمتد التدي جغِهدِ اا يليًقد لمبِلبة في إتغِب الرا  في را  ااا  ُ يُ
 [دار الفكر. ط-3/ 2شرح الرسالة  حاشية العدوي على] .الجرة

ُ د  رمدِ يشدمَّ  ُةل يع َتخَلَ سعصاِح الجهِه في  بفَّ اا   َُ سجِيدل  الدرا  رماهد
ُا ُإلفدد   دِ  الحدلي ُالهدُ   ُاي  لشدفاِنُ   عددِالكبفدل اإلسدَِ البفهقدي فدي ال يدل الدذ،  

ُل عِدى َلُ ةَ : ةِل عرد اا  عيرِ عبل اا  جِرل  ةدَُ   ُ دِ ُآلدد  عِفدد اا صدِى اا   د
 إلدددى األصدددبل الجهدددِه سدددِ َقدددلَ سَ  فدددلَ صَ  ست لُ ةَددد» : دددِ ُآلدددد ُ  عِفدددد اا صدددِى فقدددِل  ا ُغعددد

ُا ُ«األكبل الجهِه ُاي الغبدلُ   ع لَ جَِيدسع »: ةدِل األكبدل  الجهدِه ُسدِ: ةدِل فدنن سجِيدل  . «يد
ُه ررا دد  ركثفل سِ سجِيل  الغلُُ رَّ إنَّ َُ َ ق  الرا  َ عَ ل اإلُ ِن   ي تاف   ن يجد

ُيقتدَّ  :حظهدِ فدي ةِبددا ةدِل اردِ عِردليِ  ُسِلد في جهِه الغلُ إ  رغل  ن يجِيل ُا دد 
ُإهصدِل  عظد  ُ ُفضَّ الجهِه عظدف " ُردِ  ُيدُ الدرا   ُحِصدِد ردذل  عد  المحب كفد  
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ةصدل الدرا  عِدى الاِعدِ  عِدى  :ُ  دق سردد .ِ ردذلك إلدى اا تغدِلىالمشقِ  عِفدد تقلرًد
ُايدِ ُسجُِبة ي ُاَ  ُا ه  عبدِ ا  ال دِ  عِدى يدذا المغردى (117/ 4) احملتـار رد اهــ" الل ُةدل تد  ُ
ُل كفدد :  عددي اا عرهمددِ عمددُل رددِ اا عبددلُتقليدليا فقددل  عدد َّ   ُالبددُ   الجهددِه فددي تقدد

 اُفدِ    اا رغثك افِ    ِتَ تُ ةع  إن فنُك فِغ يُِ ررا ك ُارل  فجِيليُِ ررا ك ارل ": قِلف
ُةدددِل "ِسحت دددبً  اصدددِرلً  اا رغثدددك ِسحت دددبً  اصدددِرلً  ِدددتَ تُ ةع  ُإن    دددل":  هيددد  ردددِ إردددلايف ُ 

ُايدِ ُا د سر  سِ الهُ ُ جهِه الجهِه ُظًد ُكدِن ُرَلئهدُِ الدلُفِ سدِ ا دتلا  فقدل ي  ِسحا
ُةِل" رايِ سِ سغِفى  حتدى الشدفاِن سد  كل  ُ د فدي جهدِه  : ثَلثدة الجهدِه": األص   حِت ُ 

  عدلاء سد  ُجهدِه   ااُ  سل كمِ هِتؤهيَ  حتى الالائض  هاء في الغَلُفة في ُجهِه   تك ليُ
 ".اإل َلَ    عُ  في اا

ُه  سدل ف -الذ، يُ القتِل-ُ سِ الجهِه  ك الكاِيدِ  التدي يغد هُ فدي األصدَّ سدِ فدُل
 ُ ُ ي  اا تغِلى  سل ُ األس  ترظفمهِ إلى  ُال ِ ة الذيِ  ُجغِهد   ةدل     ُالغبدِه  الدبَله 

ُنسِ غفلي  عِدى سغلفدة سد    يدذي القدلا   المصدفليةُ حفد  يرظد ُ    ل فدي سدل  الضدل
ُان  ُ هَ ععدد التدي تدلعُ إلفددد سدِ صدل   ًُ ددِ ه ا دة صددحفحة فبفددِنُ فد  يع ل ُن ةدلا ي  سل  فكد

ُالماِ لُ  ة اللةفقة رفِ المصِلح  ُاُز ُغِئفة  احفة  رَلففهِ الم ِء    ُ عِيادة صلةد ُ غ
ُن ففد سِ رلكيحكمهِ صاَِ الحكمة  ُ زسَِ التغقَّ ُن ففمِ يجتهل عِى كَّ  ُ ُي  سثِر

ُإن  صاحِل ُا فِه   جلانُ  ُإن ةَ ؤ ا فنن  صِر ُاحدلُ  ُا فغِدفه  اإلثد ُ صَّدُا فِه   جدل  ل
ُ   إن كِن سِ  يِهُِ فدنن لد   َّ َُ تدَ ُلف  ألحل  ن يدَ  ُالمش ك عِفه  في رلك إ  رِلرصفحة 

ُإ  ععدلَّ حُ د يِهِ فِف  لدد  ن يدتكِ  ففمدِ   يع ِ يكِ سُ  ُ   ن يبدِه  رِلجهدِه ررا دد   ُِ
ُء ردنث  سدِ يجدلي فغِدد  ُجد  كثل سِ ُاغدُ ففبد ُن عل  صل ُةل يك رلك افت ِتًِ عِى اإلسَُِ 

 . سِ الماِ ل
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ُلدددي األسدددل  ُر فعدددلاَه  سدددِ غفدددل ا دددتراِ ي  ُسدددِ ُةبَدددَّ  ُع  الردددِر ردددِلخل ِ ددد  سجمددد ُلدددُ كع
ُةل ةِل تغِلىلتغاِت  ُاعالرت سغِيشه ُ  ُنَ  كِنَ  ُسِ﴿: سصِلح الخِق  ُا المعؤُسر  لَفرُال

ُ  [122: التوبة]﴾ كِفَّةً  ُن سك د  سدذك ُ س  سِ فدي يدذا التصدِل ُسدِ الدتدََّقح   فدي الهِكدة ه
ُالت ددددب  فددددي تكِلدددد  األسدددد  عِددددى  ُالمدددد   ُ  ُاةدددد   ُإيمددددِل الغ لِجمِعددددة الم ددددِمةُ 

ُإرددددِه  صضددددلائه ُ  ُالر اعددددِ  المهِكددددة رددددفِ الم ددددِمفُِ  ُر فددددي الاددددتِ الغمفددددِء  ُلدددد ُال
ُعقدَلً  َُ  دلًعِ  ُسدِ المغِد ُجِئفدة يدذيا  ُالتي تالزيِ ةلا ا  القتدِل الالهيدة اله الم ِمفِ 
ُيعدددذُي  ُةَفَمدددد ُُعبَِدددد  ُاُغدددلاَ اللايدددة يعاُقدددل القتدددِل ُظِسدددد سدددِ ُِحفدددةُ  ُاةًغدددِ  ن التشدددتت  ُ

 .ُيشُش عِى  ِل غِيتد سِ ُِحفة  صل 

عدِ اإلسدَِ  دهَّ ردِ عبدل اا الت  دَتل،  (5/257)فرقَّ اإلسَِ القليبي في  حكَِ القدلآن 
ُا" :ةِل حمد اا تغِلى  ُد   ُالمكِيفدَّ ُاللُُِفلُ الل اي  علب:  بغة في ال ِاِن  يفغ

ُزان  ."ُالجهِه ُُالغفليِ ُُالجمغة ُُالحج ُاألحكَُِ ُُاأل

 سددل اا  ددبحُِد الرددِر رِلجهددِه  ددلايِ : "  المددِلكيسددَِ  رددُ ركددل رددِ الغلرددي ُةددِل اإل
ُن  ُفدنن صلجدت ال دلايِ فدَل تخدلر إ  ردنرن اإلسدَُِ ستالةة  ُ سجتمغفِ عِى األسفل لفكد

ُعضلً ستح  ً  ُ ائهد ِ إلفه   ُا إلدى ه ئددُ ا سدِ  دار . ط-581/ 1)أحكـا  الرـر    يف ـاهـ" ُ رمدِ احتدِج

  .ـ(الكتب العلمية

كُ   َ غظَدسع   ن   :ردد اإلحِيدةع  يجد  ُسمدِ: "الشدِفغفة ُةِل إسدَِ الحدلسفِ سدِ  الكاِيدة فدُل
ددسُ   ُ  ُيِعددباُ يع     ن اإلسكددِن  يددَّ كِفددة عِددى يجدد  رددَّ ُاألئمددةع  رنةِستهددِ تتخصدد    ِمَّ
ُتى كتجهف  اعرد ُاِع باع يَ  ُل الجهِه ُ سِ ُعِفه  ُالصَل  ُهفره  الم ُك  .اهــ" اإلسدَِ إلدى فم

 (151، 155)ِغَياث األَُمم يف اْلِتَياث الظَُّلم 

ُل  الجهدِه سَ  ُ سلع : "ُةِل ارِ ةلاسة ُاجتهدِهي ُكد د ففمدِ يِعتعد ِدَ  اللعفدةَ ُيَ ُ إلدى اإلسدَِ 
 (دار إحياء الرتاث العريب. ط-111/ 7)املغين . اهـ" يلاي سِ رلك
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ُلي األسل يُ صِح  التقليل في يذا الشأنُ لكِ إرا تغذ  ا ت ذاُد كمدِ  ُاألصَّ  ن 
َُ الغدلُ)فدي يدذا الادلك  كدِن القتددِل حفر دذ جدِئً اا ألن الضددِرو يردِ يدُ سفدد ان ( ، يجدد

ُالمصِحة ح   تقليل سِ لد صَلحفة التقليل  . الضل  

ُاجددد  عِددى الردددِر إرا جددِء الغدددلُ  ن يراددل : "ةددِل صدددِح  المبرددي المقدددَّ سدددره  ا ُاُ
ُا إلى الغلُ إ  رنرن األسفلُ ُالمكثل ُن كَ  ُُ  يخلج  بددَِ إ   ن ياجأي  علُ غِل  يخِف

ُاثبددد عِددفه :  ،] ُت ُسددد  ُي [يج ُلددد .فددَل يمكددره   ن ي ددتأرُ ُالمكثددل: )ة  (المقددَّ سددره  
ُالاقفدل :-ُاا  عِد -يغري رد  ُسكثدل سردد : ،ُ البردي  ل ُسغردِي  ن الرافدُ سقدَّ سدِ المدِل 

. يغ  جمف  الرِر سمِ كِن سِ  يَّ القتِل حفِ الحِجة إلى ُافلي  لمجديء الغدلُ إلدفه 
ُز ألحل التخِ  ُالمدِلُ ُ  يج ُاأليدَّ  ُسدِ ُ إ  سدِ يحتدِر إلدى تخِادد لحادك المكدِن 
ُر ُر  ُ القتدِلُ يمرغد األسفل سِ الخل ألُهد  إرا ... ُرلدك ا  ُ سِ   ةل   لد عِى الخدل
ُج  عِى الجمفد جِء الغلُ صِ  الجه فِد  يجد  ألحدل التخِد  ُ ِه عِفه  فلك عفِ ف

ُن إ  رنرن األسفلُ عرد ُكدُل إلفددا فنرا ثبت يذا فنُه    يخلج ُيدُ ُ ألن  سل الحدلب س
ُةِته  ُكفلي ُ  عِ  ركثل  الغلُ  ألُدد  حدُ   اففرببي  ن يلج  إلدى   يددُ ُسكِسِ الغلُ 

ألن  افددددَل يجدددد  ا ددددت ذاُدُ عددددلُي  لهدددد إ   ن يتغددددذ  ا ددددت ذاُد لماِجددددأ   ُلِم ددددِمفِ
ُر إلفد ُالخل   .ايد " لتغفِ الا ِه في تلكه  االمصِحة تتغفِ في ةتِله  

ُلهِ لهددِ كِمددة ِلجهددِهإرا ف ُا دد  سددلل  ي ددتالغ سددِ كددَّ عِددى ياِددق  ُددد  ، اإل ددَلَا فددي ال
 صادأً  يتبدِه  ةدل كمدِ ُالقتدِل الحدلب عِدى ةِصدًلا سغردِي ُلف  ُيِةتدُ ُ غد ففد اإلُ ِن
ُية ُاألحِهي  القلآُفة اآليِ  صلحت ُرذلك البغضُ ألريِن  :الشلياة الرب

ُل ُتغدددِلى  دددبحُِد فدددِا    ُا ُالدددذيِ: يقددد َِرِ لََرهدددُليَدرَّه  ُففردددِ جَِيدددلع  َلَمددد َ  ااَ  ُُإنَّ   عدددبدع
 َِ  .(17:العنكبوت)المعحُ ُرف
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 رمتغِدقا يقفدليِ ُلد  المجِيدل   يِدق": ]المحدفو البحدل" فدي حفدِن  ردُ اإلسَِ ةِل   
ُل ُء األس ِ   الرا  في المجِيل  لفترِ ُال سدِ ُ ه ُسدِ الدليُِ ُ عدلاء ُالشدفاِن رِل د   ةد
ُه الغِمددِء ُا: عبددِر ارددِ ةددِل المثددِلُ رهددِ فِلمقصدد ُاءي  جِيددل  ُ ددكل اا يِعددة فددي  يدد
 [.رَلئد عِى ُالصبل آ ئد

ُل    َِ  تعُاد ُ  فدَل: جَللدد جَّ اا ُيق  ُ(52:الفرقـا ) َكُبفدًلا ُجهدًِها رُدد ُجُِيدلي  الكدُِفلُي
 اا  عدي عبدِر ردِ اا عبدل القدلآن ُتلجمدِن األسدة حبدل ةدِل كمدِ رِلقلآن جِيلي :  ،

 .عرهمِ

ُ  ردِ الادِيل سحمل الغَلسة ةِل    ُيل التحليدل" فدي عِ د  سدِ حدذ ي  ن ُرغدل": ]ُالترد
َيِ َُ ُ  فددي الدد  ا  دد  ُيددُ رِلجهددِهُ رلددك عددِ ُعبددل ففهددُِ ُالمبِلبددة رددِلحله  سددلي الددلع
ُهي  سقِرِدة لفافدل ففدد الماِعِدة ُصدفبة الاِةدةُ لمرتهى الجِس  ُهيُ سجهد  يهدِ فدَل رمجهد

ُسه : ُالمغرى.. سجِيل  لكَّ الجِس   ، الكبفلُ رِلجهِه ُص  ُلذلك يضغ ا ُ   ةدِ
 [.المشقة سِ رلك في يِقِي سِ ُ ل   ففد ُالغَ  تكليلعي: الجهِهُ  ُُكبَدلع  رصبلكُ

 عرهدددِ اا  عدددي عِئشدددة فغدددِ جهدددًِهاا الحدددج ُ دددِ  ُآلدددد عِفدددد اا صدددِى الربدددي ُجغدددَّ
ُل يِ: ةِرِ: ةِلت َِّ   ُ»: ةدِل سغدك  ُجِيل  فَل الغمَُّ  فضَّ الجهِه ُل  ااُ     َلُكد
ُ    َحددج   الُجهددِهُ  َ فَضددََّ  ُايددة ُفددي ُصــحيح  يف البخــاري رواه «َسبددلع  يددِ: ةِددتع : ةِلددت  ُهددِ لِر ددِئي  
ُلَ   الجهددِهُ سددِ  فضددَّ القددلآن فددي عمددَل       ُإُددي سغددك  فرجِيددلَ  ُخددلرع     ااُ   دد
ِع  ُلكِ  ُ»: ةِل ُ    حج   البفُتُ حجع  ُ جمِعد الجهِهُ   ح   .«َسبلع

 رلددك سغردى ُفدي ُالجددِئل لِ دِاِن تقدِل التددي الحدق كِمدة  يًضددِ الجهدِه سدِ ُجغدَّ   
ُن ربددلك ال فِ ددفة الحفددِ  فددي المشددِ كة ُي  التغددِ  الغلالددة   دد  ُإ  ددِء الغددَِ الرظددَِ لتقدد
ددِ لِردددِرُ ُُاًغدددِ سصدددِحة صدددِحبد يدددلاي رمددِ ُاإله ء  ُآلدددد عِفدددد اا صدددِى الربدددي  عدددُ َّ فَِم 
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 ُفددي ُ«جددُِئل    عددِاِن   عرددلَ  َحددق   َكُِمددةع  الُجهددِهُ  َ فَضددَّع »: ةددِل  فضددَّ  الجهددِه  ،: ُ ددِ 
ُاية  اهلل رضـ  سعيد أيب عن داود وأبو أمحد رواه «جِئل   إلسَِ   تعقِلع  حق   كِمةع  اا إلى    الجهِهُ   ح   »:  

  .كثرية أخرى طرق ول  عن ،

ُاجبددِ  عِددى المحِفظددة الشددلع جغددَّ كمددِ      عَ   فغددِ الجهددِها  فضددَّ سددِ ُالاددلائض ال
ُلَ  يددددِ: ةِلَددددت َ َّهددددِ عرهددددِ اا  عددددي األُصددددِ ية  ََُدددد    دددد ُصددددُريُ اُاُ َ  ع ددددُل،»: ةددددِلَ   َُ  ايجع

 ُفددي ُ«الُجهددِهُ  َ فَضددَّع  فنَّهددِ الَاددلاُئُضا عِددى ُحددُِفُظي الُهجددلُ ُ َ فَضددَّع  فنَّهددِ الَمغُِصددَيا
ُاية  .شاهني ابن ورواه واألوسط الكبري املعجم يف الطرباين رواه «الُجهِهُ  َ فَضَّع  فنَّهِ الصََّلَ ا َ ُةفُمي»:  

 ُجغَّ ُ" صبل جهًِها" ُالحلب القتِل َ م ى ُ ِ  ُآلد عِفد اا صِى الربي إن رَّ   
 عرهمددِ اا  عددي اا عبددل رددِ جددِرل فغددِ ا"األكبددل الجهددِه" يددُ ُالددرا  الهددُ  سجِيددل 

ُل لهدد  فقددِل لدددُ غَدد ا    سددِ ُ ددِ  ُآلددد عِفددد اا صددِى الربددي ةددلَ: ةددِل  اا صددِى اا   دد
ُ َصفلَ  َةُلست »: ُ ِ  ُآلد عِفد َِ  ُةَدُلست  َسقدَلَ   ُ«اأَلكبَدلُ  الُجهدِهُ  إلَدى اأَلصدَبلُ  الُجهدِهُ  ُسد
ُا ُل يِ األكبل الجهِه ُسِ: ةِل ُايع  الَغبدلُ  سعجَِيدل ع »: ةدِل اا      واخلطيـب الزهـد يف البيهرـ  رواه «َيد

 ُفددي: البفضددُِ، اإلسددَِ تا ددفل عِددى حِ ددفتد فددي الخاددِجي الغَل سددة ةددِل ُبغــداد تــار   يف البغـدادي
 .سثِد في سبتال عغ   رلي

ُاكَ  َُاَ دكَ  تعجُِيدلَ  َ ن الُجهدِهُ  َ فَضدَّع »: ةدِل ُ دِ  ُآلدد عِفد اا صِى الربي ُعِ  َُيد
ُايددة ُفددي ُعنــ  اهلل رضــ  الغفــاري ذر أيب عــن الِفــرَدو  يف والــدل َلِم  احلِليــة يف نـَُعــيم أبــو رواه «اا را ُ  فددي  َ فَضددَّع »:  

ُايع  َُاَ دع  الل جعَّع  يعجُِيلَ  َ ن الُجهِهُ   .«َُي

 ةصدل عدِ القِد  ُصداِء الرفدة  دَلسة  ن ُ دِ  ُآلدد عِفدد اا صدِى الربدي  صبل رَّ   
  فضدددَّع »: ُ دددِ  ُآلدددد عِفدددد اا صدددِى فقدددِل الجهدددِها  فضدددَّ سدددِ ُظِمهددد  الخِدددق إيدددذاء
 .عن  اهلل رض  طالب أيب بن عل  عن الفردو  يف الد لم  رواه «َ َحل   رظِع ُ  يَدهع      َ صَبحَ  َسِ الجهِهُ 
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ُن س  يذا    َُ الجهِه ك ُان للفد  إ  اإل دَلَ فدي يشدلع لد  القتدِل رماهد  ُهفد  الغدل
ُ  فِلم ددِ  الابفددِنُ  ُبفددد ُصدد  تغددِلى ُاا الخِددقُ سددِ  حددل عِددى يغتددل،     ددلًعِ سددأس

  َحمدةً  إ    َ  َ دِرِكَ  ُسدِ:  دبحُِد فقدِل الخِدق لكدَّ  حمة رأُد ُ ِ  ُآلد عِفد اا صِى
 َِ  (. 107:األنبياء) لِغَِلُمف

ُفدددي سغِسَلتدددد سددد  اآلصدددليِ ُ  تغدددِلىُ ا عبِهتدددد فدددي: جهدددِه   كِهدددِ الم دددِ  فحفدددِ    
َُ ردأن   ُا ه عدِءع . لِدرا  ُت كفتدد لدر كُ ُعمِ تد ُ  اإل دَلَ فدي الجهدِه ساهد  عِدى سقصد
 يلكبهددِ التدي المافددة يدُ ا ه عددِء ُيدذا لِحقفقددةُ سخدِل    اه عددِء   يدُ فقددو ُالقتدِل الحدلب

ُن ُء فددي المتالفدد  المركددل   فغددِله  عددِ رغفددل اإل ددَلَ سددرهج  ن سدد  لإل ددَلَُ فهمهدد   دد
ُن الدددذ، األ ك فدددي ُإف دددِهي   يرببدددي فدددَل. ردددل،ء سردددد ُالجهدددِه رِلجهدددِهُ إلصدددِةد يليدددل
ُا   حتى اإل َلَ عِ المبُِ  الاه  يذا عِى ي ِعلُي   ن لِغقَلء ُُ  ُشل في  بًبِ يك
َُ جهِهُ كِد اإل َلَ رَّ ةصلا غفل سِ ُلُ الاِ ل   فكِ ي   اإل دَلَ فدي الجهدِه ُساه

ُن ياغِد رمِ لد صِة ُ  ُن الملجا  .األ ك في اإلف ِه سِ ُالمتالف

ُجهِه هف : فِلجهِه يرق   إلى ة مفِ   .جهِه يِ  

 ً ُ ُع فدلك كاِيدةُ :جهِه الاِ    ُةتِلدد ففهدُِ ُيدذا الرد  ُيُ يِ  الغلُ فدي ردَلهي 

ُه راددلك الكاِيددةُ  ُيددُ فددلك  سدد  اإلسددَِ  .الددبغض  ددقو عددِ البددِةفِرددد  إرا ةددَِ المقصدد
ُاء ُفدِجلاً : ردلاً يغردي كِن اإلسَِ رلاً  ُ فِجلاًُ الم ِ ُ   فِ دقًُِ  عِصدفًِ : صدِلحًِ سافغدًُِ 

ُالدليِ  ُلدد تغدِلى ل .رشل  إرن ال ُْ َ َُدَادَل ُسدِ كعدَّ   ََُسدِ َكدِنَ  :ق ُْا َك فَّدًة فَدَِد َُن لَُفرُادلع اْلمعْؤُسرعد
َسهع ْ س دردْ  ُفْلةَدة   ُْ ُْا ةَدد َُلُفعردُذ ع  ُِ ي ُْا ُفدي الدل  د ُنَ  هعْ  يَ ئَُادة  ل َفتَدَاقَّهع َّهعدْ  َيْحدَذ ع ُْا ُإلَدْفُهْ  َلَغ  ُإَرا  ََجغعد

ُْا َك فَّدًة  ََُسِ ُ [122/التوبة] َُن لَُفرُادلع   ،   يرادل جمفد  األسدة رِلكِسدَّ تخدلر َكَِن اْلمعْؤُسرعد

ُلكِ تبقى يِئاة لفتغِمُ  ُي لرصدليِا هيِ اا  دبحُِد لِجهِه  ُيعغِ مد فدللَّ رلدك . ُتغدِلى 
ُر لِجهددِه فددلك كاِيددة عِددى  ن عددِ  فددلك عددفُِ إرا ةددَِ رددد الددبغض  ددقو  ُلددف الخددل
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ُلُ كِن فلك عفِ  البِةفِ ُكذا لمِ فغِد الري صِى اا عِفد ُ ِ  كِن يبغ  ال لايِ ُ   ُ
ُ   رن غفلي  ُه في حِلد ُ  ُكذ لُ كِن فلك   يتُي  سِ الربي ةغ رِلتخِ  عرد رحِل ُ 

ُ  الصدُِ   ُةد  عجِدة الحفدِ  فدَل ُجدل الد ا ع  ُت عفِ أله  إلى تغافَّ سصدِلح الردِر ُ 
ُ  غفل رلك سِ المهِ  ُ  الغِل    .ُ  الابف  

ُع سددِ الجهددِه   ياتددلك إ  عِددى القددِه  عِ جهددِه  فددد ُ فمددِ   ةددل   لددد  ُيددذا الردد
ُالمددددليض  ُ فددددَل ياددددلك عِددددى األعمددددىعِفددددد ُالشددددف  الهددددَل  ُالمقغددددل  ُالدددد سِ  ُاألعددددلر 

ُالذ،   يجل سِ يراق ةِل تغِلى  ُ  عِدى األعدلر لدف :"ُالضغف    عِدى األعمدى حدلر 
ُ  عِى المليض حلر  َُ َ   :ةدِل تغدِلى  "حلر  َُ َ َعَِدى اْلَمْلَعدى  لَّدْفَ  َعَِدى الض دَغَاِء 

َُن َسِ  َِ  َ َيُجلع َِى الَُّذي ُُلدُ َع ََُ  ع ِ ُد  ُْا ُل َُن َحَلر  ُإَرا ََُصحع  . اآلية  يعرُاقع

ُ  يبدِ  لِغبدل  ن يخدلر  ُالمل   ألن ررفتهمِ   تحتمدَّ الحدلب  ُ  جهِه عِى الصبي 
ُجفدة كدَّ  ُالقفدَِ رحقدُا ال  ُلى  ُجهِ ألن صلسة الم ُ  المل   إ  رنرن ز ُ ي ُ  إ  رنرن س

ُالليد  ُ رلك فلك عفِ فكِن سقلسًِ عِى فلك  ُلل   يخلر إ  رنرن  ُكذا ال الكاِية ُ 
ُجهِه الاِ  فلك كاِية  ُالليِ فلك عفِ   . حليمِ إرا كِن اآلصل سفتِ ألن رل  ال

ِك  ُ  سدلي ُ  ُن رنرن الحد ُيغدِل الصدِلح ُجهِه الاِ   رل  ن يك   ُ ألُدد يقدل  األسد
ُي دددتاف  ان ي تشدددفل راُِتدددد الصدددِلحة ُ     دددِد رتقدددُ  اا  ُعِفدددد  ن يُصدددي سدددِالغدددَِ 

ُرمِ سغد سِ المؤسرفِ صفلاً  ُجَّ في صِصة ُا د   .ع 

ُل اا صدِى  ِ رذلك   د ُر عِفهِ كمِ  سُل ُز الخل ُالجهِه في اإل َلَ لد آهاب   يج
ُ   دف  فدِن  ُ  صدبي  ُز ةتدَّ اسدل    ُردد كِهدِ فدَل يجد ُكمِ فغدَّ فدي حل اا عِفد ُ ِ  ُ 

ُ   عمدددد ُ  يددددِر  الشددددق ُ  ُ   ايدددد  فددددي ُ  سقغددددل ُ  ُي ُ  ُ  سغتدددد ُع ُ  ُ  سقادددد ى ُ 
ُسغتد    وما بعدها 77ص 7بدائع الصنائع ج. ص
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ُ   غبددة فددي تخليدد   ُ  فددي  دداك هسددِء ُ  ُ   دده ُالجهددِه لدد  يشددلع حبددًِ فددي ةتددِل ُ 
ُعد ي   ُفدًِ  ُ  تبدليَلً ألسدِ الردِر ص ُُشدلاً لِا دِه ُ  ُ  إ دِعة  عملان  ُ تهلي  ررفدِن ُ 

ُ  إلكلايه  عِى الدلصُل   رً  ُ ُحفل ُ  كمِ ل  يشلع لقهل الرِر عِى اعترِا عقفل  الت
ُاحهد  سدِ  ل درة اللسدِ  كمدِ يد ع  رغدض في الليِ    ُ ُفلاء ألُا ه   ُ حمِية ألعرِةه  

ُ ُدددد   إ ِع ُ  ُل اا الم تشدددلةفِ ُ ألن اإل دددَلَ ةدددَِ عِدددى اإلةرددد كدددلاي فدددي الدددليِ ُ يقددد
ُجَّ ِ دُد َ  ُإْكَلاَي فُ   :ع  َُيدعْؤُسِ رُِل غعُُ   ِْ َيْكاعْل رُِلاَِّ َِ اْلَبي  َفَم َِ الل ْ لع ُس ُِ َةل تدَّبَدفَّ ي ي الل 

ِ دع َ ُمف   َعُِف    َُال ََ َلَهِ  ُعثْدَقَى  َ اُُاَصِ ُ  اْل   251البررة   فَدَقُل اْ َتْمَ َك رُِْلغعْلَُ

ُتغددِلى ُْ َ ددِء  َر ددَك   :ُكمددِ يقددُل اا  ددبحُِد  لَدد ددْ  َجُمفًغددِ َُ ِ هع َِ َسددِ ُفددي اأَلْ ُك كع آلَسدد
 َِ ُْا سعْؤُسُرف  . َ فَأََُت تعْكلُيع الرََِّر َحتَّى َيكعُُع

ُا ُعظدددة الح ددرة ُ  ُالم ُ  إلددى اا يدددي الحكمددة  لمجِهلدددة رددِلتي يدددي ألن يليددق الدددلع
ُعظَُة الْ   : ح ِ ةِل تغِلى ُْ َُاْلَم ََُجدُِهْلهع  رُدِلَُّتي ُيديَ اهْعع ُإُلى َ ُبفَُّ  َر َك رُِْلُحْكَمُة   َحَ َرُة 

 . َأْحَسن  

ِ َد   :ُةِل تغِلى َركعْ  َ  َّ َُدْغبعَل ُإ َّ ال َُرَدفدْ رَدَرِ  َُاء رَدفدْ ََِمة  َ  ْا ُإَلى َك ُْ ةعَّْ يَِ َ ْيََّ اْلُكَتُِب تَدَغَِل
َّدِ  ََُ  ُعْشُلَك ُردُ  ُْا رَُأ ُْا اْ دَهلع ُلع ْا فَدقع لَُّْ َُ ِ ُد فَُنن تَد ُُن ال َُ َ يَدتَُّخَذ رَدْغضعَرِ رَدْغضًِ َ ْ رَِرًِ س ِ هع َ ْفً ِ 

ُنَ   . سعْ ُِمع

ُن  ُن اا حتددى   يكدد ُن سددِ ه ُسددِ يغبددل ُجددَّ رغددلَ  دد  آلهددته   ُلى ع  ددِ المدد كمددِ  سُل
ُاحدل الدليِن ُ ةدِل تغدِلىرلك ر يغة له  ف ُا ال ُُن   :ف دب َُن ُسدِ هع َِ يَدْلعع ُْا الَّدُذي َُ َ َت عدب 

   ِْ ًُا ُرَبْفُل ُع ِ َد َعْل ُْا ال ِ ُد فَدَف عب   . ال

ُتِددك تغِلفمددد   يقددِل عرددد  ن الجهددِه  ددلع ففددد لحمددَّ الرددِر عِددى  فددليِ يددذا  ددأُد 
ُ هعددًِ  ِع عددِ الحددق ُ  ُل ففددد ُ ُ إُمددِ غِيددة سددِ يقددِل عرددد  ن الجهددِه  ددلع ففددد هفدد الددلص
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ُا سددِ لِ ُسفِ الددذيِ  صلجدد ُُصددلاً لِمظِدد ُ سرددًِ لِم تضددغافِ ُ  ُتحافمددًِ لِابفددِن ُ  ظِدد  
ُا  ررِ اا  ُل  .هيِ ي  ربفل حق إ   ن يق

ُ  المح ببددددة إلدددى الراددددُر لدددذاتهِ ةددددِل يددد اه عِدددى رلددددك  ن القتدددِل لددددف  سدددِ األسددد
َُ كعْلي  لَّكع ْ  :تغِلى يع َُ َِْفكع ع اْلُقَتِلع   211البررة    كعُتَ  َع

ُال  ُاسددًِ يدد ُ ددِ  لدد  يددؤرن لددد فددي القتددِل  ع ُل اا صددِى اا عِفددد  ُكِرددِ يغِدد   ن   دد
ُالصدددبل عِدددى األر  ُ  ُكدددِن يدددؤسل رِلدددلعِء إلدددى اا  ُ صدددحِرد ُ  تحمدددَّ ففهدددِ األر  يدددُ 

ُتغددِلى َُن رُددأَُدَّهعْ    :ُالصدداح عددِ الجددِيِفِ إلددى  ن  ُدد ل اا  ددبحُِد  ِع َِ يدعَقددِتَد َّددُذي  عُرَن ُل
 ُ َِى َُْصلُُيْ  َلَقُليل  ظعُِمع ََّد َع ُإنَّ ال َُ ُا  ا  ُلعد ُا ُسدِ ُهيَدِ ُُيْ  ُرَبْفدُل َحدق  ُإ َّ َ ن يَدقع د َِ  عْصلُجع الَّدُذي

َّدع   .   َرد َرِ ال

ُ دددتتتد الالةددددة  ُإُدددى      ن حدددِل الم ددددِمفِ فدددي يددددذا الغصدددل ةددددل اعتدددلاي الضددددغ  
ُص دة فغِد ُسكدلي ُ  ُا دتاِع الغدلُ رليِئدد  ُيدَل  صدبفل  ُ ُا ُق َِ  د  ن يق دمد إلدى ه

ُايل كثفل   سَِ  عفررِ فهذا حدِل الغدلاا ُ حلث ففهِ الاترة حتى يقتَّ رغضه  رغضًِ  ُالش
ُغفليددِ سددِ رددَله الم ددِمفِ كأفبُِ ددتِن ُ كمددِ  ُالددفمِ فددي المراقددة الغلرفددة  ُلفبفددِ  ُ يِ  ُ دد
ُالشددفغي ُ كمددِ  ُال ددري  ُالم ددفحي ُ  ظهددل عِددى ال ددِحة فددي رغددض رِددلاُرِ فترددة الم ددِ  

ُن رِ د  اإل دَلَ  ُا ر يذا الغصدل الدذيِ يقتِد  –ُاإل دَلَ سدره  ردلاء  -ارتِي اإل َلَ رخ
ُاتهدددِ الدددذيِ ُرلدددك  كدددلاع  ُ  ص أليِدددد ةبدددَّ  ن ي دددفؤا إلدددى غفدددلي  ُ  ُا لإل دددَلَ    دددِ 

ُسِ عِمرِ إيِي القلآن  ُ ب  فلعفتد ُ  ُسغلفة  حكَِ الجهِه ُ  لجهِه  رِلليِ الحرف  ُ 
  ِ ُ  . الكلي  ُ ُ رة الربي صِى اا عِفد 

ُجهرددِ  ُيددِ  ي ُل ُالُفقددد األ ُن عِددى البددل  ُ  ُ إلددى  ن ُتغددِ تقددُ  لربفددل سددِ عددغارِ إلددى ةدد
ُُ يددَّ سددِ رفررددِ سددِ الالةددة ُ ا ُق ددَِ ُ ألن الغددلُ ةددل اتحددل لفرددِل سرددِ فكليددًِ  ُ  ن ُتحددل 
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ُ  ِلقتِل كمِ ي ع  ار ُاجتمِعفًِ ُ فنرا رل ُِي ُاةتصِهيًِ  ُة ُحل   ُن سِ غفل ةل   ُ لجِيِ
ُاحتَلل رَلهُِ   . ه  رلك إلى الما ل  

                      الم دددددددددِمفِه لدددددددددلفغه  عدددددددددِ ردددددددددَل عدددددددددلاءُيدددددددددُ ةتدددددددددِل األ : سدددددددددِ جهدددددددددِه الدددددددددلف 

ُاج  عِى كَّ سِ ةل  عِى حمَّ ُع سِ الجهِه   دُ   ُلدف  لدد  دل  ُال دَل  يذا الر
ُاله  سددِ ُ سدد ُ علاعدده   ُهسددِئه     ن يحقددق سددِ  عددلع لدددُ ُيددُ حاددك رددَله الم ددِمفِ 

ُإرا  ه  إلدىألعلاءا  األعدلاء فدنرا  داِصَلفدد لد  يعشدلعُ  ُ فنرا َحقق يذا الشيء  عدلع 
ُ ردَله اإل ددَلَُ فقتِلردِ لهد  ى عِد ُاجد ُ فدنرا حصددَّ ةتدِل  ه  يددذا ُهفغهدد  عدِ رَلهُددِ 

ُعِددى  الذ يغددة لِت ددِو عددلاءالقتددِل إلددى إعاددِء األ ُعِددى هيددره   عِددى رددَله الم ددِمفِ 
ُهسِئه  عرلئذ صِ  ف ِهاً  ُاله   ُعِى  س يدذا الحِصدَّ سدِ ُ ُل  يصدل جهدِهاً   علاعه  

ُائد  ا َُُ تددكثفدل سددِ الا ُه  الفد ُجدد ُيدي لف ددت  يددَّ  عددلاءردَله األ غددضر ذي  تقِتدَّلم
ُعتددِهي  ففح األعددلاء يففددأت هددذا القتددِلل ُن الغبددِهُ يددذا ركددَّ عددلته   ُيعددذيب ُن الددبَله  تِدد

ُه  سدِ ُإُمِ اً لف  جهِه  الجهدِهُ صِ  ف ِهاً في األ كُ  ه  إلى صَلِ البِيدة المقصد
ُهف  الماِ ل لع الجهِه  ألن ُتكمفِهُِ   .ُتقِفِهِ لتحقفق المصِلح 

ُاجد  عِدى كدَّ سدِ كدِن ةدِه   جهِه إراً   عِدى حمدَّ ال دَل  إرا   اً اللف  ساُِب ُيُ 
ُه  سردد ُيدُ الددلفِع عدِ رد كدِن  دفؤه، إلدى البِيدة ُعدِ  علاعددالمقصد ه  َله الم دِمفِ 

ُلى ئه ُهسِ ُهيره  رِلل جة األ ُاله    .ُ س

ُ سددِ : "الاِدد رغددض  ددُل  ةتددِل  ةدِل  ددف  اإل ددَلَ ارددِ تفمفددة  حمددد اا رغددلسِ ركددل
ُالددليُِ ُاع هفدد  الصددِئَّ عددِ الحلسددة  ُاجدد   إجمِعددًُِ فِلغددلُ  ةتددِل الددلف  فهددُ   ددل  ُدد ف

ُجد  رغدل اإليمدِن سدِ ُالدلُفِ    ديء   هفغددُ فدَل يشدتل  لدد  الصِئَّ الذ، يا ل الدليِ 
ُاإلسكددِن" دل  رددَّ يعددلف  رح د  اإلسكددِن ددِ  ُ يعددلف  عِددى ح د  القددل     ددليد سددِ ركُل

ُهُفدِي  ُيُ رمدِ  ُدد  عدلُع ُهيدره   ُلحادك ردَله الم دِمفِ  فدنرا  ه  إلدى  ُ لدلف  الغدلُ 
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ُعًِ  ُن عرلئدذ سشدل ُصَلفد فدَل يكد اإل دَلسفة  ُلر د  كثفدل سدِ الجمِعدِ . عك  رلك 
ُال رة ةبَّ  ن ُِتم هِ ُاة  إ  رغل  سِ  ه كت يذي المغِل  التي علفرِيِ رأهلة الكتِب  رِل

ُالكثفل سدره  رقدي  اكبدًِ  ُتلاج  عِ  فكِ يُ  رغضهسل ح فًُِ عرلئذ فه   ن عِةت رِأل
ُاي  ُا كثفدلاً  ُس تملًا فدي ف دِهي حتدىُ ي ُا فكدل   ُ  إلدى اإل دَلَالدلع إُهد   عدل ُ عاد  ُ

 ُ  . الم ِمفِ  ف ة عِ هع

  الدلف ُجهِه اللف   صدغ  سدِ جهدِه الاِد ُ فدنن جهدِه: "ُةِل ارِ القف   حمد اا
َُ  ن المغتل، الظدِل  ،  يشبد هف  الصِئَّ يدلف  عدِ ُا دد كمدِ ةدِل  ُلهدذا  ردفح لِمظِد

َِى َُْصلُُيْ  َلَقُليل   : تغِلى ََّد َع ُإنَّ ال َُ ُا  َُن رُأَُدَّهعْ  ظعُِمع ِع َِ يدعَقِتَد َُّذي ُا   عُرَن ُل َِ  عْصلُجع الَُّذي
َّدُد الرَّدَِر رَدْغَضدهع  رُدبَدْغض  لَّ  َ  َهْفد ع ال ُْ َُلَد َّدع  ُا  َرد َرِ ال ُلع هعدل َسْت ُسِ ُهيَِ ُُيْ  ُرَبْفُل َحق  ُإ َّ َ ن يَدقع

َُلََفرصعَلنَّ ال َُّد َكُثفلًا  ََُسَ ُِجلع يعْذَكلع ُففَهِ اْ  ع ال ََُصََُِا    َُرَُف    َّدَد َصَُاُس ع  َّدع َسِ يَرصعلعيع ُإنَّ ال

ُُ،  َع ُيد    ُن سِلددد ): -صددِى اا عِفدد ُ دِ   -لربدي ُةددِل ا ُ [37،40احلـ  ]   َلَقد سددِ ةتدَّ ه
ُن هسدد فهدُ  دهفل فهُ ُسِ ةتَّ ه ُةلردة ( هفلُ  ُ ُ ألن هفد  الصدِئَّ عِدى الدليِ جهدِه 

ُ صصة  ُهف  الصِئَّ ُالرا  سبِ   فقتِل اللف   ُ د   فنن ةتَّ فهُ  هفلُُ عِى المِل 
ُلهذا يتغفِ عِى كَّ  حدل سقدف  ُ سِ ةتِل الاِ  ُرًِ  ُج ُيجِيدل ففدد الغبدل ردنرن  ُ ُ ع  

ُن إرُدُ ُرل ُالبدلي  ربفدل إرن غليمدد   فلي  ُيددُ  ُن إرن  ر ُلل رل يغردي سدِ عِفدد حدق -ُال
ُالخرلا ُيذا  ُ  صِح  الحق آلصل   يرتظل إرن َُ  حل   . كجهِه الم ِمفِ ي

ددِي ُيددُ غددفض سددِ فددفض ُ ددتاف   ن ُبددفِ  ن  يددلاِ الجهددِه فددي رغددل يددذا ا لددذ، ركُل
 :الشليغة اإل َلسفة يي

ُتدأسفِ  ُالغلل ُ  ُُصل  لِحق  ُال ُ  ُاألس ُاألُا   ُيِن ُ  ُهفِع عِ األ ُان ُ   ه لِغل
ُيرددد ُ ُ  فددي ُا ددد  ُ  ُن اعتددلاء عِددى  حددل ُ   فددي عقفلتددد  ُ  ن  لمقِصددل الشددليغة  ه

ُال ددمِحة  ُ  سددِ الددليِ الددذ، لدد  يكددلي هيددِ اإل ددَلَ يددُ هيددِ اللحمددة  ُ  يتصدد ُالغددلل ُ 
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َِ اْلبَدي    : حلًا عِى اعترِةد ةدِل تغدِلى َِ الل ْ دلع ُسد ُِ ةَدل تدَّبَددفَّ ي ُ  سدِ  َ  ُإْكدَلاَي ُفدي الدل 
ُ ِ  الذ،     ُلد صِى اا عِفد  َِْرَِك ُإ َّ   :ِد اا  حمة لِغِلمفِ ةِل تغِلى   ََُسِ َ ْ َ 

 َِ ُيدلسل ُ  ُ يقتدَّ  ُ يحدلا ُ    َْحَمًة ل َِْغَِلُمف ُاًُِ  ُ يظِد  إُ دًُِِ  ُ يخدلب   ن يبل  عدل
َُ عِدى الربدَّ  ُاراد تقد ُالحفِ    المُ  ُع فِلجهِه اإل َلسي سبل ي اإلعمِ    اللسِ ُ 

ُان  ُ  عدل ُالهلِ ُ فَل ةتدِل إ  لمدِ ةِتِردِ  ُ غد  رلدك في الُ فِة  إ  عِدى المغتدليِ 
ُلد ُاغَّ ُجَّ في ة ِ رد  ررِ ع  ِ دُد   :سِ  سُل دَّْ َعَِدى ال َُكَّ َُتَد ُِْ  فَدِْجَرْح َلَهدِ  د ُْا لُِ َّ د ُإن َجَرحع َُ

َُ ال َُّمف ع اْلَغُِف ع      11األنفال  ُإَّدع يع

 تتمة في تجليل الخاِب الليري 

ُ كبددل  ُالاكددل التكافددل، سددِ  يدد   األزسددِ  ُ التددي يتغددلك لهددِ المجتمدد  إن التاددِل 
ُ ددافة التددي يددي سددِ   دد  األسددة  ُةددت الددلايِ ُ لمددِ تاقددلي سددِ ةددف  ال اإل ددَلسي فددي ال
ُا ةتتِل ردفِ  رردِء األسدة  ُلمِ يؤهيد رلك الاقل سِ آثِ   ِبفة  يمهِ الترِحل  اإل َلسفة ُ 

ُاحددل  ُ سمددِ يهددُ، رمجتمغرددِ ُحددل   ال ُال حضددفض الالةددة إلددى اإل ددَلسي سددِ ةمددة األلاددة 
ُجَّ  ُلى ع   .ُالتشلرَ ُيُ سِ ُهُِِ عرد الم

 َُ ُي  الذ، يرأ  عِ التح ب يُ رلك الخاِب الذ، يقد عِدى إن الخاِب الليري الق
ُالِددفِ ُ المددرهج الُ دداي المغتددلل  َُ عِددى اللفددق  ُيقدد ُيددُ سددِ يتمفدد  رددد جددُيل اإل ددَلَ ُ 

ُا  ُازن  ُالتدد ُالتغبفددل  ُجفددد  ُالغردد  فددي الت ُالتف ددفل ُ ُيددلفض البِظددة  ُالتُ ددو  عتددلال ُ 
ُالمصددِلح ُ  ،  ُالمدد     ُالمقِصددل  ُي  ُ  صِصددة إن الاكددل المتاددِل يركددل التا ددفل القدد
ُالبِددُ ُ ُ  ُيت دد  الاكددل المتاددِل رِلتشددله  ُل فهمددد لِددر  إلددى هيددِ ُ   ُددد يليددل  ن يحدد
ُالصدلاَ ُل إلدى صدلاَ ُ  ُالغر  يتح ُل إلى عر  ُ   عرلسِ ياب  عِفد الاِر  الليري يتح
ُسدددِ صصدددِئ  يدددذا الاكدددل المتادددِل  ُدددد  ُن إ يِردددًِ  ُ  ففكددد ُل إلدددى فدددلك   ، ردددِلق يتحددد
ُاة  المغِصل ُ ألُد سلفُك عرلي ُ   ُ  يليل  ن يل ك ال ي ح  المِعي عِى الحِعل ُ 

ُسة األصَل ُايفة عرل سغترقي يذا الاكلكمِ  ُد سته  رِلظِيل ُ لذلك تجل  ن المرظ  .ةفة 
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ُالت اآلفدددة التدددي عصدددات رِلمجتمغدددِ  " التكافدددل " ادددِل ُسدددِ  يددد    دددبِب التغصددد  
ُاجهددة كددَّ  ُاصددِة فددي س ُه ست ُالددلسِ  لددذا يرببددي  ن تظددَّ الجهدد ُالخددلاب  لترشددل المددُ  
ُالمحبدددة ردددفِ  ُالت دددِسح  ُاء التغدددِي   ُا ُبدددَلا ُ لخِدددق  جددد ُالتادددِل    دددبِب التغصددد  

ُُِ  المجتم    .جمف  سك

ُيجددل ُ يجتهددل إلددى عددَلر سثددَّ يددذي الظددِيل   ُيرببدي عِددى الخاددِب الددليري  ن ي ددغى 
ُ   إيدَلا  ُصاد ُة  اإل دَلَ سدِ التكافدل ُ  ُس ُتُعفح الماِيف  التكافلية  ُالتصل، لهِ 
ُالحد  عِدى  ُلي األسل ُ  ُالخِصة سِ ا األحكَِ التكافلية عِى الغِسة سِ  فلاه المجتم  

ُتصدحفح المادِ ُي  ُ  ُُشدل الاكدل القد يف  التم ك رِلمرهج األزيدل، الُ داي المغتدلل ُ 
ُ  الاكلية المغتللة  ُاجهة الاكل المتاِل رِلق ُس ُية التي ُشلتهِ الالا المختِاة ُ  المبِ

ُالتاِل  ُ  الجبلية التي   تؤه، إلى  يء  ُ  الغر    .ُ رغفلاً عِ تِك الق

ُيلكددد  عِددددى  ُعفدددة الحكفمدددة لِشدددبِب  ُ  ُيرببدددي  ن يغمدددَّ الخادددِب الدددليري عِددددى الت
ُاُ  المضف ة لِليِ كغِسَّ  ُرفدِن الج ا تقلا  رفِ الشغُب ُ   كغِسَّ احتلاب ُصدلاع ُ 

ُاإلُ دِن ُ  ُاحتدلاَ اإلُ دُِفة  ُاللحمدة  ُه   ُالمد ُالحليدة  جُيل الليِ المبردي عِدى الغدلل 
ُالتاددددِل  ُالتشدددله  ُ حمدددة ُ ُيددددُ رغفدددل عدددِ التكافددددل  ُ ن اإل دددَلَ فدددي يبفغتددددد تادددِ ل 

ُي   ُ اي سغتلل ة  .ُالتغص  سِ صَلل سرهج 

ُعرِية كمِ يرببي الت ُاعك الليري في الم ِجل التي تحتِر إلى حله  ُ  ال لكف  عِى ه
ُالمجتمغِ  رِلتكافل  ُالحفاة الشليل  ةبَّ ُص  اآلصليِ رِلكال ُ   .هةفقة 

ُعدلَ  ُالتدلرل ُ  ُالحكمدة  إن التجليل في الخاِب الليري يبدل  رِتخدِر سدرهج التف دفل 
ُإن األزيد ُسدة ُ  ُهاً عِدى اإل لاع في ُصد  اآلصدليِ رصداِ  سذس ُجد ل الشدلي  سدِزال اس

ُ ِئَّ اإلعَلَ  عادت الالصدة فدي  ال ِحة اإلعَلسفة لفلعُ إلى سكَِ  األصَلا ُ ُ لكِ 
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ُالبغفددل  عددِ الُ ددافة  ُ  رغددض  صددحِب اآل اء الشددِر   ُُددة األصفددل  لظهدد إفلايددًِ  ُ  –اآل
  كِفدة التدي   يصدح  ن تصدبح سقفِ دًِ عِسدًِ لكدَّ الغِمدِء ُ لدذلك يجد  سرِ دل -تالياًِ 

ُعة  ن   ياتح رِرد إلى لغِمِء األزيل المتخصصفِ ُ  ُالم م ُ ِئَّ اإلعَلَ الملئفة سرهِ 
 .ُيذا يمكررِ سِ غِق البِب  سَِ كَّ فكل  ِر يلعي كذرًِ  ُد يرتمي لإل َلَ 

ُلدى الصدِففة سغلفدة  ُه  ردد إلدى سرِرغدد األ ُالغد إن التجليل يقصل رد إحفِء جدُيل الدليِ 
ُكًِ  ُ ددِ ُن سرظمددًِ ُفهمددًِ  ُاةغهدد  الحفددِتي ففكدد ُفددي  ُ رحفدد  يتجِددى  ثددلي فددي هُفددِ الرددِر 

ُالمقِصل الشلعفة  ُارت  ُكه  في إيِ  الث ُُه  سصححًِ ل ِ  .لش 

ُ فغِل صِح  الشليغة جِء  لتحقفدق سصدِلح الردِر رمدِ  ُال  إن ُصُه الشلع ُ  ة
ُالحضدِ   ُاألصدَلا  ُالشدليغة  ُسدة اإل دَلَ فدي الغقفدل   ُرهدِ ةدلست  ا تمِت عِفد سرظ  ُ

ُفدق صدحفح الدليِ  ُُهضت رِللُفِ  ُرجًِ لِشخصفة الم ِمة ُ التي  عِفت لإلُ ُِفة  ُم
ُتهددذي   ُرغدد  الضددمفل الحددي ُ  ُتلرفددة الددرا  المؤسرددة ُ  ُكُِددت ةادد  اللحددى فددي ررددِء 

ُا  دددتقِسة رهدددِ عِدددى ه ب الرجدددِ  الدددرا   ُالتحِدددي رِلاضدددِئَّ ُ  ُالتخِدددى عدددِ اللرائدددَّ   ُ
ُتلةفة الحفِ  ُالاَل  فحقق رهِ ا ُن  ُإعمِ  الك  .لم ِ  الل ِلة اإللهفة في اإليمِن 

ِع الغدِل  اإل دَلسي فدي كدَّ المردِحي  ُية يذا التجليل سِ آلدت إلفدد  ُعد إن سِ يؤكل حف
ُتدَلَز سغهدِ التخِد  فدي جمفد  المجدِ    فِ دفة  الليرفة ُ فقل  ِعت األسفة الليرفدة ُ 

ُاجتمِعفدددة عِدددى ُحدددُ غفدددل س دددبُا  ُ ُيدددُ سِي دددتلعي التجليدددل فدددي الدددليِ ُاةتصدددِهية 
ُ دِ   ُل صِى اا عِفدد  يبغد  اا عِدى   ر كدَّ سِئدة  درة سدِ : ) سصلاةًِ لحلي  الل 

 ( .يجله لهذي ا سة  سل هيرهِ 

ُالاكدل   َُ ُ يج   ن يضاِ  رتجليل الخاِب الليري  ُر سِ يذا الُع  المأز ُلِخل
ُاتدد ُا رأه ُا فددي سغلفتدد ُ فقددل ات دد  سدِ يددُ سؤيدَّ لددد سدِ الغِمددِء ُ سمددِ ت دِح د ُ  صِصد
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ُسشدكَل   صدبحت  ُاجهد األسة سدِ  زسدِ   ُتغاَّ ا جتهِه لكثل  سِ ت الخَِّ في الاكل 
ُرر  ُر ددب  تاددِة  ُمدد ُ   حِعددل  عددِ الم ددِ  فددي الغددِل  المغِصددل ُ  ُاُددًِ رِئ ددًِ ُ ُصدد عر

ُتصددل، جمِعددِ   ُا ُباددِ   سددَِ الاكددل البلرددي ُ  ُ  سؤيِددة لاددل الغجدد   ك غفددل ةددِه   
ُعددلَ إه اك فقددد الغصددل ُ  ُتددلاك  الخاِيددِ  اإل ددَلَ المبِددُ  ُ عِددى  ُددد اإل ددَلَ الحددق ُ 
ُا جتهددِه المؤ  ددة الليرفددة المغتللددة  َُ رمهمددة التجليددل  فقددل رِتددت الحِجددة  سِحددة لفقدد
ُستاِبِتد ُ المغتصمة رِ جتهِه المقِصل  َُ الشلع ُ الاِةهة رأرغِه الغصل  ُالمتبصل  رغِ

ُن  ائلي الصِلح الغَِ لِمجتم  ُا جتهِه الجم  .ِعي الذ، يك

َُ رتصدحفح  ُه  فدي اإلصدَل  ُ عِفدد  ن يقد ُلكي ي فل يذا التجليل إلدى غِيتدد المرشد
ُيبددلر الماددِيف  ال ُيددة التددي عمددت فددي الاكددل ُ  ُيبددفِ  يمفددة الماددِيف  المبِ صددحفحة ُ 

ُفدق   يدة الشدلع الل ، اآلصل ُال دمِ  ردِ صتَلِ  ُحدق المغِ عدة ُ  ِ صتَلِ فدي ُ فدُ 
ُالتضدددِه ُ ُ  ُالثدددلاء   اصدددتَلِ التغدددِ ك  ُع  البغدددل عدددِ فكدددل المقبدددُل يدددُ اصدددتَلِ الترددد

ُالتكافلُ  ُالحادِع عِدى جمد  التاِل  ُتحاف  التاكفل الغقِي اللائل في ُاِا الشدلع ُ 
ُجدد  ُ ف  ال دَل  فدي  ُ  الغر   ُتجلي  كَّ ص ُتحلي   ُاألسة ُ  ُحل  المجتم   الص  ُ

ُغفلي ُ ُلفدة ُ فقدل ارتِفدت المجتمغدِ  ُت الم ِ   َُ ال َلَ في الغَلةدِ  الل كلي  ساه
ُتشدف   ُا ُق دَِ  ُل ررِء الغَلةِ  المجتمغفة  ه  إلدى الالةدة  اإل َلسفة راكل سبُِ  ح

ُس دددِك اآلصدددل ُ  ُن إلدددى فدددلا ُ  حددد اب يدددليِ رغضدددهِ سدددرهج  ُاستدددل رلددد  إلدددى الم دددِم
ُلدالمذيبفة في الليِ ُ س ُْا   :تغِلى   حلسة يذا ا ُق َِ رق ُع ََُكدِ ُْا ُهيرَدهعْ   َِ فَدلَّةع ُإنَّ الَُّذي

هعْ  ُفي َ ْيء     . ُ فَدًغِ لَّْ َت ُسردْ

ُجددد إلددفه  ُ عِددى     َُ الددذيِ يت ُافقددًِ لِبددة القدد ُن الخاددِب الددليري س إرا  رددل  ن يكدد
ُا عتددلاء عِددى  ُارددت اإل ددَلَ  ُارددت ُ  ،  ن التجليددل لددف  سغرددِي تارفددل ث يتغددل  عِددى الث
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ُل رشددكَّ ا ُلكرددد يغرددي إعددِه  يددل  يددذي األصدد ُل الشددلعفة المغتبددل  عرددل الغِمددِء ُ  ألصدد
ُره   ُيت َِّ إلى ةِ  .يصَّ لغِسة الرِر 

ُاء الماغمدة ردِلبُِ  ُ   سِ ة صِصة في ظدَّ األجد إن تجليل الخاِب الليري  صبح عل
ُر ره  ُالخل ُلة حمَّ الرِر عِى المبِ   في كَّ  يء ُ  ُسحِ سدِ  ُالتشله في الليِ ُ 

ُ  الشددليغة التددي ت دد  الجمفدد  إلددى ُاددق التشددله المظِدد  الددذ، يضددفق ر عددًِ رددِآلصل ُ   
ُا تبِحة هسد  ُإصلاجد عِ المِة ُ رَّ   .ُيرتهي األسل رد إلى حل التكافل 

ُلكدددِ فدددي الاكدددل المبِدددُ  الدددذ، تحمِدددد الجمِعدددِ   ُالمشدددكِة لف دددت فدددي الدددليِ 
ُا عتدلال ُ  ُ دافة  ُر لدد فدي المتالفة الخِ جة عِ حدل ال ُتدل ُالجِيِدة رحقفقدة الدليِ ُ 

ُحي التددي جددِء رهددِ جبليددَّ األسددفِ عِددى ةِدد   ددفل المل ددِفِ  الغددِلمفِ عِددى  ُددد   ددِلة الدد
ُال َل  . وهللا أعلم .َ سحمل عِفد الصَل  

                 

 .وختاماً أرجو أن أكون قد ُوفّقت في تناول هذا الموضوع ، واإلفادة فيه

 .على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينوصلى هللا وسلم . 

           

 أسامه محمد العبد/ د.أ                                                               
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ُالملاج   : المصِه  
 

 دار الكتب العلمية. ط-121/ 4رد احملتار على الدر املختار  -
 دار الفكر. ط-3/ 2حاشية العدوي على شرح الرسالة  -
 (5/252)أحكا  الرر    للررطيب  -
 (دار الكتب العلمية. ط-581/ 1)أحكا  الرر   لإلما  أبو بكر بن العريب املالك   -
 (دار الفكر. ط-342/ 3)مواهب اجلليل لإلما  احلطلاب املالك   -
 (155،151)إلما  احلرمني من الشافعية " ِغَياث األَُمم يف اْلِتَياث الظَُّلم"كتاب  -
 (دار إحياء الرتاث العريب. ط-111/ 2)املغين البن قدامة احلنبل   -
 (عامل الكتب.ط-121/ 1)الفروع  -
. ط-مع حاشييت قليويب وعمرية 218/ 4)املنهاج وشرح  للعالمة احملل  من كتب الشافعية  -

 (دار إحياء الكتب العربية
 (دار الفكر. ط-م مع حاشية البجري  255، 254/ 4)اإلقناع للعالمة الشربيين اخلطيب  -
 حيا  أبو احمليط لإلما  البحر -
 يف عاشور بن الطاهر حممد والتنو ر للعالمة التحر ر -
 تفسري السعدي  -
 السياسة الشرعية -
 البن بطال" شرح صحيح البخاري -



 

 الدورة الثانية والعشرون

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 

 

 

 

 

 وضوابطه أحكام اجلهاد

 يف ظل املتغريات والواقع
 
 
 

 

 
 إعداد

 إبراهيم بن حممد قاسم امليمناألستاذ الدكتور 

 لشؤون املعاهد العلمية وكيل جامعة اإلمام حممد بن سعود
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

سأشدد ل أن إ إ ددس إإ اه سالددلو إ  , حنمددلو ستعدده ونس ستعددهنستو ستعدده ل س , إن احلمددل ه

سرضي , صلى اه سسلم سبارك علوس سعلى آ س, سأش ل أن حممًلا عبلو سرسو س, شت ك  س

 :أما ب ل, اه عن صحابهس سمن تب  م بإالعان إىل  وم ا ل ن

مدا  , سأفلدل ا بتبدا  , سمدن أعودم مولبدا        فإن اجل اد يف سبول اه ت اىل مدن ألدل ا ع  

اجلنة , سم مٌة من أعوم م ما  ا ل ن , كوف إ ؟ سهو ذرسة سنام اإلسالم , سطت ق ا  دةة  

سا تف ددة بددن ا تددام , كهبددس اه علددى عبددادو اعدد منن  ن،ددت دعددوة اإلسددالم , س ا ددة بولددة    

ِإنَّ ا لَّدس  اشتده ت      : قا  ت اىل  , , سإزا ة ا ولم عن اعولومن , ستصتة اععهل سناععلمن 

َ نَّدَة ُ َبداِتُلون  ِفدي س دِبوِل ا لَّدِس َفو ْبُهُلدون  س  ُ        ْبه ُلدون  س عتدلا    ِمنت اْ ُم تِمِنن  َأتُسع ُ مت س َأمتو اَ ُ مت ِبَأنَّ َ ُ دمت اْ 

ى ِب   تدِلِو ِمدنت ا لَّدِس َفاسته بتِ،دُتسا ِبب دوتِ ُامت ا َّدِ         ع َلوتِس ال ّبا  ِفي ا هَّوتر اِة س اإِلجِنوِل س اْ ُبتتآِن س م دنت َأستَفد  

ب ا   تُهمت ِبِس س ذ ِ َك ُهو  اْ َسوتُز اْ   ِووُم 
  ا َأ ُّ  ا ا َِّ  ن  آم ُنوا ه دلت َأُد كُادمت ع َلدى     : , سقا  ت اىل  (1) 

َِوُامت ِمنت ع   اٍب َأِ وٍم  َ ار ٍة ُتنت َ اِهدُلسن  ِفدي س دِبوِل ا لَّدِس ِبدَأمتو اِ ُامت      ُت تِمُنون  ِبا لَّ ,ِت ِس س ر ُسوِ ِس س ُت

س َأتتُسِعُامت ذ ِ ُامت خ وتٌت َ ُامت ِإنت ُكنتُهمت ت  تَلُمون  
2 

فبددل أخاتددا اه سددبحاتس ست دداىل عددن بددارة راعددة بونددس سبددن عبددادو اعدد منن , سهددو بددو  م       

 .سهو اجلنة , سهي أتسس سل ة سأعة مطلوب  أتسع م سأمواهلم ه , ساشرتسا ما عنل اه

سئل ا نيب صلى اه علوس سسلم عدن  : سلاء يف ا صحوحن عن أبي هت تة رضي اه عنس قا  

. اجل دداد يف سددبول اه : قددا  ثددم مدداذا ؟ : قوددل . إميددان بدداه سرسددو س : )أ  ا  مددل أفلددل قددا  

 .(3) (الج ماسر : ثم ماذا ؟ قا  : قول

 همنى أن  باتل يف سبول اه ثم  بهدل ثدم   داد     ساحلث علوس ما ل ل رسو نا  سسرد يف فللس

 ,سمددا ذاك إإ   وددم مااتددة هدد و ا ،دد اة , سعوددم ا هلددحوا  ا دد  تبدد   فو ددا   ؛ (4)فوبهددل

                                                           

 . 111: التوبة( 1)

 11-9: سورة الصف   2)
 (. 121-9/121)مع شتح ا نوس   سمعلم , (1119)فلل احلج اعاسر : احلج, باب: أختلس ا بخار  يف( 3)

, «ثدم أغدةس فأقهدل    ,ثم أغةس فأقهل ,سبول اه فأقهل يفتسس حممل بولو  ودد  أتى أغةس  سا   »: فبل قا    (4)

 ,(6088) :بدتقم , مدا لداء يف ا دهمين سمدن اندى ا ،د ادة      : بداب , همينا د : كهداب , صدحوحس أختلس ا بخدار  يف  

 .(7664) :بتقم, فلل اجل اد ساخلتسج فى سبول اه: باب ,يف اإلمارة, صحوحسسمعلم يف 
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يف اإلسدالم عوومدة ف دو ذرسة سدنام اإلسدالم كمدا أخدا        يف سدبول  فمااتدة اجل داد   سمن هنا 

ا طت ددق سفدده   اإلسددالمأن بددس السددا توددام ثددم ,(1)آ ددس سسددلم رسدو  اه صددلى اه علوددس سعلددى 

,سأهددم سددبو  بددوة  هددل ن ا دد  ن  صددلسن عددن سددبول اه اع دفددعس, لددلعوة إىل اه لددل سعددال 

مباصددل ا ،ددتا يف اجلماعدددة   سحتبوددق   ,وة , سببدداء هوبه ددا س ا ددة ثنورهددا    ا لس ددة اإلسددالم  

  .ساإلمامة

-يف ا نصوص ا عداببة سغاهدا مدن ا نصدوص      كما –عنل إطالقس يف سبول اه اجل اد  س

قها  من توافت  ا لوابط سا ،تسط ا ،دتعوة عباتلهدس مدن غدا اععدلمن , س اندس       :  تاد بس 

أمشل من ذ ك فو،دمل صدورا مه دلدة , فبدل  دتاد بدس مباسمدة ا ،دت          ا  ام يف اعل و  ا ،تعي

عخهلسدة , فلدوس حمصدورا  يف    سا ع ي يف إبطا س سا مت باع تسف سا ن ى عن اعنات بصدورو ا 

 . ا بها  

سعا كان ل اد أعلاء اه يف اخلارج فتعدا  علدى ل داد    : ) ر س اه ت اىل  -قا  ابن ا بوم 

اجملاهدل مدن لاهدل تسعدس     :" ا  بل تسعس يف ذا  اه , كما قا  ا نيب صلي اه علوس سسدلم  

اد ا نسس مبدلما  علدى ل داد ا  دلس     كان ل " يف ذا  اه ساع الت من هَت ما ت ى اه عنس 

يف اخلارج سأصال   دس فإتدس مدا ا داهدل تسعدس أسإ   هس دل مدا أمدت  بدس ستدرتك مدا ت ود  عندس              

سحيارب ددددا يف اه ا ميانددددس ل دددداد عددددلسو يف اخلددددارج , فاوددددف ُ مِاُنددددُس ل دددداُد عددددلسو     

َاهدلو , سا ُ حاربدس   ساإتهصاف منس, سعلسُّو ا    بن لنبوس قاهٌت  س, مهعلٌِّط علودس , ا  ُ 

 (2)..(فى اه , بل إ ُ مانس اخلتسُج إىل علسِّو , الهى ُ َاِهل  تسع س على اخلتسج 

ا هبع  أف ا  اإلرهاب سا  لسان باجل اد ا ،تعي , ساسهنل  مجاعدا    –س ألسف  –إإ أتس 

طل  يف احنتافا  توصف بأت دا ل داد , سصدار هد ا اعصد      ه و اعصطلحا  ا ،تعوة سسظسه ا

, سه ا اإحنتاف  دوس س ودل ا ودوم أس ا عداعة      عهنل من قبل أعلاء اإلسالم  ه،و س اإلسالم 

ساحندتاف يف مباصددل  , احندتاف يف مس دوم اجل داد   , بدل هدو احندتاف  هدل يف لد سر ا هدأر        

كدددل هددد و , ساحندددتاف أ لدددا  يف أالادددام اجل ددداد , ساحندددتاف يف غا دددا  اجل ددداد , اجل ددداد

سمدن  سخباصة ما  ه لق جب اد ا طلو أس ا ندةس , ,  ةا  إىل  ومنا ه اسإ ت, اإحنتافا  سق  

 ا د   أقصدل مدن خال دس      بحدث اكدان هد ا    بلوة ذ ك سبوان احلق فودس عندل أهدل ا عدنة    ألل 

 ا دد باعن َوددة ا بحةوددة مددة , ارتبطدد  ب ددا مسدداهوم سأالاددام ,تعددلوط ا لددوء علددى لة وددة م 

                                                           

ق لد عس, (22187: )بدتقم , أختلدس اإلمدام أ دل يف معدنلو    , «ذرسة سنام اإلسالم اجل اد يف سدبول اه »: فبل قا   ( 1)

 ".صحو  بطتقس سشواهلو": فبا ش وو ا رت سط علوس ا ،و  

 . 2/83: زاد المعاد (  2
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هد و اجلة ودة سأثتهدا علدى ف دم ا واقدع اع دا  ,        , سصوإ إىل اسهَالء أب داد  ت همل ا ،مو وة

 :أرب ة مباالث سقل رأ   أن  اون ه ا ا بحث يف مبلمة سا ول س

 .أهمية املوضوع وأسباب اختياره وخطة حبثه وتشتمل على : املقدمة 

 ومقاصده وأقسامه يف مفهوم اجلهاد الشرعي : التمهيد 

 :مطالب ثالثة وفيه  

 عنى اجلهاد لغة وشرعًام: املطلب األول        

 ِحكم اجلهاد ومقاصده : املطلب الثاني        

 أقسام اجلهاد: املطلب الثالث        

 جهاد الطلبيف : املبحث األول 

 :ة مطا و سفوس أرب    

 البوبة ل اد ا طلو: اعطلو ا س       

 ل اد ا طلو الام: اعطلو ا ةاتي      

 د ا طلوضوابط ل ا: اعطلو ا ةا ث      

 أثت ا واقع ا لس ي سا  القا  على الام ل اد ا طلو: اعطلو ا تابع      

  جهاد الدفع: املبحث الثاني 

 : ا ومطثالثة سفوس    

 البوبة ل اد ا لفع: اعطلو ا س       

 إذن اإلمام يف ل اد ا لفع: اعطلو ا ةاتي      

  اصتةل اد ا لفع يف ظل ا نوم اع: اعطلو ا ةا ث      

 اجلهاد االحنراف يف: ثالث املبحث ال

 : ثالثة مطا و سفوس    

 :سفوس معا ل   اجل اد أسباب اإحنتاف يف :ا س   اعطلو     

  اجل ل بل ن اه عة سلل: اععأ ة ا سىل         

 ا هأس ل ا ساسل: اععأ ة ا ةاتي         

 ا ساسلة  ا ،ب ا :  ةا ةةا  اععأ ة        

 اإحنتاف ا سات :   تاب ةا  اععأ ة        

 ا  ملوا  ا بها وة ا   ت،ن باسم اجل اد ضل اععلمن سغاهم: اعطلو ا ةاتي   

 . سلطة س ي ا مت باو من   لن اجل اد ضل اععلمن سغا اععلمن : اعطلو ا ةا ث    
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 كمه  واقع اجلهاد وأهم املتغريات املؤثرة يف ح: املبحث الرابع 

 :سفوس مطلبان 

 يف ا  صت احلاضت ت لد ا لس  ساسهبالهلا: ا س  اعطلو  

 أثت ت لد ا لس  ساسهبالهلا على أالاام اجل اد: اعطلو ا ةاتي   

 

أسددأ  اه ت دداىل أن حيسددا علونددا د ننددا سأمننددا, سأن  وفددق سإة أمتتددا عددا فوددس خددا سصددالح          

 .اععلمن

ا  دداعن, سصددلى اه سسددلم سبددارك علددى تبونددا حممددل سآ ددس       سآخددت دعواتددا أن احلمددل ه رب   

 .سصحبس أمج ن

 

 

 /كتبه                              
 إبراهيم بن محمدقاسم الميمن. د.أ
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 التمهيد

 يف مفهوم اجلهاد الشرعي ومقاصده وأقسامه

 :وفيه ثالثة مطالب  

 معنى اجلهاد لغة وشرعًا: املطلب األول        

 ِحكم اجلهاد ومقاصده : املطلب الثاني        

 أقسام اجلهاد: املطلب الثالث        
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 املطلب األول

 معنى اجلهاد لغة وشرعًا

 :اجلهاد يف اللغة : أ

َ اه ددل ة  , : ,  بددا (لاهددل)اجل دداد مصددلر  لس ددل ا تبدداعي  َ اِهددُل ِل  دداد ا  سُم اجَل تددل س سل اه ددل  ُ 

سل اه دل  ا  دلسَّ   ... اجَل تل اع،بة, ساجُل تدل ا طاقدة   : ال ل ل لك, سقول: تبو . اقة ا ط: اجُل تل

ساجل داد اعبا ندة ساسدهستال ا وسدع يف احلدتب      ... جماهلة  سل ادا  قاتلس, سلاهدل يف سدبول اه   

 . أس ا لعان أس ما أطاق من شيء

 .(1)"ثم حيمل على ما  باربس اجلوم ساهلاء سا لا  أصلس اع،بة,:"قا  ابن فارس ر س اه 

اع،دبة, سا طاقدة, ساعبا ندة ساسدهستال ا وسدع,      : من دا عدلة م دان     طلق اجل داد يف ا لندة علدى   س

 .سغاها سا طلو, سا بها  

فاجل اد يف ا لنة  سا عام  تاد بس اسهستال ا وسدع سبد   ا طاقدة سحتمدل اع،دبة  بلدول       سمن هنا

 تلة, أس باجملاد ة, أس بب   ا نسس أس اعا , أسغا ذ ك غا ة م ونة, سواء كان ل ادا  باعبا

اعبا ندة يف  : دل سهدو عبدارة عدن     ا وسدع سا طاقدة , أس مدن اجلُ   :  دل سهدو   م،هق إمدا مدن اجلَ  سهو 

 .(2)ا  مل 

 : شرعًااجلهاد :  ب

اععهبت ء  ه ت سا  ا سب اء  بف على جمموعة من ا ه ت سا  أسرد من ا أمةلة ببصدل ا همةودل   

 :من ا ف حلصتإ ا

بدد   ا وسددع سا طاقددة با بهددا  يف سددبول اه ت ددا ي بددا نسس   : )أتددس ب احلنسوددةعتفددس  -1

 ( .3()ساعا  سا لعان 

ب   ا وسدع يف ا بهدا  يف سدبول اه مباشدتة, أس م استدة  دا ,       :"كما عتفوو بأتس -2

 (.4")أس رأ , أس تاةا سواد, أس غا ذ ك

ا  غدا ذ  ع دل, إلعدالء كلمدة اه, أس     قها  معدلم كدافت  :) عتفس اعا اوة بأتس  -3

 (.5)(اللورو  س, أس دخو  أرضس

                                                           
 1/631: مقاييس اللغة البن فارس (  1

  .جهد: القاموس المحيط ، ومقاييس اللغة ، مادة لسان العرب و: أنظر ( 2)
 . 4/64: بدائع الصنائع  (  3
 1/632مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر : ، وانظر121/  7الدر المختار مع رد المحتار (  4
 2/3حاشية العدوي : ، وانظر3/374مواهب الجليل (  5
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 (.1)(ا بها  يف سبول اه) :عتفس ا ،اف وة بأتس  -7

 (.2)( قها  ا اسار خاصة ) :سبأتاحلنابلة عتفس  -5

قها  معلم كافتا  غا ذ  ع دٍل ب دل دعوتدس  مسدالم سإبا دس, إعدالء       )  : سقول هو -6

 .(3( )  المة اه

: سقدا   (.بد   اجل دل يف قهدا  ا اسدار     : ) ابن الَت يف ا سده  بأتدس   فا احلاعتفس  -4

 ( . 4()س طلق أ لا  على جماهلة ا نسس سا ،وطان سا سعاق)

س و ددت مددن جممددوا ا ه ت سددا  هصددول اعس ددوم ا ،ددتعي با بهددا  خاصددة ,مددع       

تساس  احللسد ا عاببة يف ا بوود اخلاصة سيف ا صواغة ما بن خمهصت سمطدو  ,  

أن أهم دددا مدددا سرد عندددل احلنسودددة , الودددث مشدددل مس دددوم اجل ددداد عندددلهم   سعندددل 

اع،داركة س دو بددا تأ  ستادةا ا عددواد , بونمدا  بصدتها آخددتسن علدى اع،دداركة       

س ،د ل  دس مدا سرد يف قعدمة ا نندا م , الودث مشدل ذ دك         ا بها وة , سا ه موم أقتب 

   .كل من ش ل اع تكة بنوة ا بها  ساه أعلم 
 

 املطلب الثاني

 ِحكم اجلهاد ومقاصده

سإمندا هدو د دن ر دة سسدلم      , سإ تنلودو  لعدوف ساإتهبدام   , اإلسالم  دوس د دن ت طدل  لدلماء    

سسبو ر وس  هحت ت اإلتعان من ا  بود ا  سا دتق  , ساجل اد غا هس إعالء كلمة اه, سسالم

ن لددور سمدد, سإخددتاج ا ندداس مددن عبددادة ا  بدداد إىل عبددادة اه سالددلو إ شددت ك  ددس      ,  نددا اه

فم،ددتسعوة اجل دداد , سمددن ضددوق ا ددلتوا إىل سدد ة ا ددلتوا سا خددتة , ا د ددان إىل عددل  اإلسددالم

س َقداِتُلوُهمت ال هَّدى َإ    : سيف ذ ك  بو  اه سبحاتس, إلزا ة ا  وا ق ا   هي تبوولا  سعبود ا 

 [.391:ا ببتة ]  ت ُاون  ِفهتن ٌة س   ُاون  ا لِّ ُن ِ ّلِس

, ساجل دداد مبصددودو أن تاددون كلمددة اه هددي ا  لوددا (: "5)م ر ددس اه  بددو  شددو  اإلسددال

 ".فمبصودو إقامة ا ل ن إ اسهوساء ا تلل الوس, سأن  اون ا ل ن كلس ه

                                                           
 7/147المطالب أسنى : ، وانظر7/258حاشية البجيرمي على الخطيب (  1
 1/614( دقائق أولي النهى لشرح المنتهى)شرح منتهى اإلرادات : ، وانظر33/  3كشاف القناع (  2
، جواهر 100/  2:، الفتاوى الهندية 244/ 7:فتح القدير : ،وانظر  16/127الموسوعة الفقهية الكويتية  (3

 . 1/258:اإلكليل
 . 6/1: فتح الباري البن حجر (  4

 .51/571ا ا سهاس  جممو(  5)
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سهدو ببداء دس دة اإلسدالم قو دة م ابدة       , كما أن يف اجل داد مبصدًلا هاًمدا إ  دهل باععدلمن     

سهد و سدنة   , لدى هد و ا صدسة مالزمدة هلدا     سا لس دة ا بو دة حتسدا م ابه دا مدا دامد  ع      , اجلاتو

س إ بددوم الددق مددا ا , فددال خددا يف الددق إ تسدداذ  ددس, إهلوددة مددن ا عددنن ا دد  تبنددى علو ددا احلودداة

سمددا فهئدد  أمددم ا ددلتوا سدسهلددا ت ددل  نسعدد ا ا بددوة  خهلددف    , تعدداتلو قددوة حتسوددس سحتددوط بددس  

  أذهان أبنا س عدن  سعصتتا احلاضت تسهب, ا سا وو سا تواا العو ظتسف ا ةمان ساعاان

 (.1")أتواا من ا بو  سا سا وو من اإسه لاد فاق  كل تصور

سذ ددك الونمددا تددلرك أن اععددلمن  وعددوا فئددة  , سأمددت ثا ددث  ددبن مبصددود اععددلمن يف اجل دداد 

إمنددا اإلسددالم يف   , أس ملددة مبصددورة علددى جمموعددة ا  با ددل    , أس الةًبددا , أس مجاعددة , مننلبددة

إإتس ا اباة ختسج من ه و اعساهوم ا لوبة إىل مس دوم الدق   صورتس سالبوبهس سملامونس سد

فاجل اد اإلسالمي  هولس مدن ألدل ذ دك    , تهحبق بس س ادة ا ب،ت سفالال م يف ا لتوا سا ختة

بددل  ونهسددع كددل معددلم مددن أ   , أس  نسددتد شدد و بددا ةتسا  , إ  هعددهبل أمددة بدداخلاا  , كلددس

  . ة اإلسالملنس أس  ون أس قوم با ع ادة ا ب،ت ة حت  را 

سمددن هنددا فاحلبوبددة ا ناصدد ة أن اجل دداد  ساهومددس سدإإتددس سأالاامددس سقواعددلو سضددوابطس     

سوما إذا مدا قورتد  هد و    , فلوس فوس ما  تج عن ه ا احلق, صورة مهااملة  لحت ة احلبة

ا صور اعةا وة با هصتفا  ساعمارسا  ساعبداد  ساعنطلبدا  ا د   نطلدق ب دا غدا اععدلمن يف        

 (.2)قهاهلم سالتسب م ضل اععلمن

فدإذا حتبدق  لمعدلمن غا دة اجل داد      فاجل اد سسولة هل و اعباصل س وس غا ة يف ذاتدس ,  سعلوس 

أس كات  ا   ود ساعواثوق حمببدة  ل دلف فدإن احلادم  هناسدو      , مع ا علم سا ه ا ل ا  اعي

 .مع تلام احلا 

ن, أس طا سددة مددن م  ب ددل دارهددم, أس سإذا ضدد ف اععددلمون عددن قهددا  اع،ددتك":قددا  ا ،دداف ي

ة باععلمن, أس  ن  لدو م مدن م لداز هلدم ا ادف عدن م سم دادته م علدى         لَّكةتة علدهم أس خ 

قددل أس كةددت كددان هلددم  غددا شدديء  أخ ستددس مددن اع،ددتكن, سإن أعطدداهم اع،ددتكون شددوئا  

 .(3)"أخ و

                                                           

 .511-511/ع ا ي ا ،و  صاحل بن  ول صتلبوس متدسد : اتوت (  1)

 .511-511/ متلع سابق ص: تلبوس متدسد : اتوت(  2)
 1/511ا م ( 3)
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 إمندا  با بهدا   اعبصدود  إن اعباصل إ ا وسا ل سلوب اجل اد سلوب:  ا ،تبوين اخلطوو سقا 

 اهللا دة  أمادن   دو  الهدى   بصدود  فلدوس  ا اسار قهل سأما ا ، ادة من سواها سما اهللا ة هو

)"اهد اجل اد من أسىل كان ل اد بنا ا ل ول بإقامة
1

) . 

إتدس يف عصدتتا احلاضدت  ه د ر     : )قدا  فلدولة ا ،دو  حممدل بدن صداحل ا  ةدومن ر دس اه         س

 ل ف اععلمن ماد ا س م نو ا س علم إتوات م , ول اه با عوف س حنوو ا بوام باجل اد يف سب

فلدم  بدق إإ اجل داد    , س لل دخوهلم يف اعواثوق س ا   دود ا لس ودة   , بأسباب ا نصت احلبوبوة 

 ( .2()با لعوة إىل اه على بصاة

ا نودت فدى    ن اععدهَلا  ا  صدت ة ا واق ودة هلدا أثدت علدى أالادام اجل داد مدن خدال           إسعلوس ف

 .أالاام غا اععلمن من أهل ا   ل سواء أكاتوا ذمون أم معهأمنن أم أهل هلتة 

سا هنبودس  , كمدا مدت  ثم هدو سسدولة   , اجل اد كعا ت ا  بادا   س ضوابطس سمباصلو سغا اتسف

حلددل ساع اجلددة  طددتيف ا نبددو    مسهدداح ا اجل دداد سضددوابطس  باصددلعلددى هدد ا اإحنددتاف يف م 

 أس تلعودددس علدددى اعهبدددار أن رصدددل ساقدددع اعوددداد ن ا ددد  ت لدددن اجل ددداد  ,  دددتيف ا نلدددو أظ  اندددس

ربط دددا بعدددواقات ا ا ،دددتعوة ا ددد  أهم دددا    دسن, ا رتكودددة علو دددا  دددهم  كت ا سلدددا ل سكددد

سا تؤ ة ا وسطوة يف أالاام اجل اد تهطلو ا نودت إ ودس علدى أتدس سسدولة      , ا لوابط ساعباصل

ثدم مدع كوتدس سسدولة     , كدان ذ دك هدو اعده ن    مهى حتبب  غا ات ا دسن ت ت   اع دج  لخطدت   

كمدا د  علددى ذ دك الددل ث   , فا ددلعوة سا مدت مبددلم علودس   , ف دو آخدت اخلوددارا  س دوس أسهلدا    

سإذا  بو  علسك من اع،تكن فادع م إىل ثالث خصا  فدأ ه ن مدا ألدابوك فاقبدل     »: بت لة

سإذا , (3)«...ممن م سكف عن م ثم ادع م إىل اإلسالم فدإن ألدابوك فاقبدل مدن م سكدف عدن       

سحتبدق أهلافدس سمباصدلو    , ساتهسداء موات دس  , حتلد كخودار فدال بدل مدن اتلدباطس بلدوابطس      

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ) :يف قو دددددددس ا ددددددد  بون دددددددا اه  

سبهأمل ا نصوص ا   سرد  يف اجل داد  بدتأ اعهأمدل فو دا أت دا ركدة  علدى غا دا          , (4)(ٴۇ

 :إبل من متال ة ا واقع على ضو  ا

                                                           

 032/ 4 : احملهاج منين  (1)

  .51/811: ر س اه -جمموا فهاس  ابن عةومن  (2)

باب تأما اإلمام ا متاء على ا ب وث سسصوهس إ اهم بآداب , ا عاكهاب اجل اد س, أختلس معلم يف صحوحس(  3)

 (.1151: )بتقم, ا نةس

 .81:ا تسا (  4)
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 لاء رلل إىل ا نيب : قا  ء كلمة اه ت اىل؛ حلل ث أبي موسى ا ش ت  إعال :أسإ 

 ا رسو  اه, ا تلل  باتل  لمننم, سا تلل  باتل  ُو كت, سا تلل  باتل  ُوت  : فبا 

من قاتل  هاون كلمة اه هي ا  لوا ف و يف سبول »: مااتس, فمن يف سبول اه؟ قا 

 (.1)«اه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) :ن, قا  ت اىلتصت اعولوم :ثاتًوا

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .(2)(ڦ
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ): رّد ا  لسان سالسا اإلسالم, قا  اه ت اىل :ثا ًةا

 .( 3)(ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
  إ وس , العن اجل اد سا بها  مطلوب طلو سسولة , إ طلو غا ة , ف و العن عا   سف ا إذ

عبصل ا لعوة , س بل كات  ه و ا مة خا أمة أختل   لناس ؛  ت ا أت  با ناس إىل 

. بإدخا س اجلنة سمباعلتس عن ا ناراجلنة با عالسل , فاان ل ادها للو تسع  ال أالل , 

ُعبل اه سبحاتس , ستطب  ا ستس سا تسم بالمة ا هوالول , سدخل : فب  ا ا نوا من اجل اد 

 (.4)اإلسالم ا بو  سا  ت سا سود , سب  ك اوة  ه و ا مة على غاها من ا مم  يف

سسلوب اجل اد سلوب ا وسا ل , إ اعباصل , إذ » : ر س اه  -قا  اخلطوو ا ،تبوين

, , سأما قهل ا اّسار فلوس  بصود اعبصود با بها  إمنا هو اهللا ة سما سواها من ا ، ادة

 ( .5)« بنا ل اد كان أسىل من اجل اداهللا ة بإقامة ا ل ول الهى  و أمان 

: اجل اد توعان) :اعبصود من اجل ادبوان ا ،و  عبل ا  ة ة بن باز ر س اه يف  قا  س

, , سدعوة ا ناس إ وسمن ما مجو ا  هو تبلوغ د ن اه , ساعبصودل اد طلو, سل اد دفاا

, سأن  اون ا ل ن كلس ه أرضسء د ن اه يف , سإعالسإختال م من ا ولما  إىل ا نور

 (.6)هد.أ..( ساللو

                                                           

, سمعلم, 0151ا بخار , كهاب اجل اد, باب من قاتل  هاون كلمة اه هي ا  لوا, بتقم : مهسق علوس(  1)

 .5111ول اه بتقم كهاب اإلمارة, باب من قاتل  هاون كلمة اه هي ا  لوا ف و يف سب

 .71:ا نعاء(  2)

 .511:ا ببتة(  3)

 . 3/  ص : التسب ا نيب صلى اه علوس سسلم  للكهور عبل اه اعوسى ( 4)
 ( .  7/318) منين احملهاج   (5)

  (.13/11)جمموا فهاس  ابن باز ( 6)
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 املطلب الثالث

 ومراتبه أقسام اجلهاد

كما أن أالاامددس ههلددف بندداء علددى هدد و ا تددواا  ,كددةاة باعهبددارا  مه ددلدة أقعدداماجل دداد 

من ا ما هو سالو على كل مالف , سمن ا هدو سالدو علدى ا اسا دة , إذا قدام      , ف ساعتاتو

 .سمن ا ما هو معهحو  السن سبط ا هالوف عن ا باقن,  اعبس ب 

فَ اد ا نسس سل اد ا ،وطان سالبان على كلِّ مالف , سل اد اعنافبن سا اسار سأربداب  

سالو على ا اسا دة , سقدل  ده ن ل داد ا اسدار با ودل علدى كدل           ا ولم سا بلا ساعناتا 

 .بلوابط اقادر يف الاإ  م ونة  أتي ذكتها 

 :(1)ر س اه -  ابن ا بوم قا

ل داد ا ددنسس , سل دداد ا ،ددوطان , سل دداد ا اسددار ,  : إذا عدتف هدد ا فاجل دداد أربددع متاتددو  "

 .سل اد اعنافبن 

    :فَ اد ا نسس أربع متاتو أ لا  

أن داهددلها علددى ت لدم اهلددل  سد ددن احلدق ا دد   إ فددالح هلدا سإ سدد ادة يف م اشدد ا     :إالدلاها  

  . سمهى فات ا عملس شبو  يف ا لار ن ,سم ادها إإ بس 

أن داهلها على ا  مل بس ب ل علمس , سإإ فمَدتد ا  لدم بدال عمدل إن ا  لدتها ا       :ا ةاتوة 

   . نس  ا 

سإإ كدان مدن ا د  ن  اهمدون     , أن داهلها على ا لعوة إ وس ست لومدس مدن إ   لمدس     :ا ةا ةة 

   . س علمس سإ  نَوس من ع اب اه سإ  نس, ما أتة  اه من اهلل  سا بونا  

أن داهلها على ا صا على م،اق ا لعوة إىل اه سأذ  اخللدق س هحمدل ذ دك كلدس      :ا تاب ة 

 .ه 

فإذا اسهامل ه و اعتاتو ا ربع صار من ا تباتون , فإن ا علف جمم ون علدى أن ا  داا إ   

مس فمن عِلم سعمل سعّلم فد اك  دلعى    عهحق أن  عمى رباتوا الهى   تف احلق س  مل بس س  ّل

     .عووما يف ملاو  ا عماسا  

 :سأما ل اد ا ،وطان فمتتبهان 

   .ل ادو على دفع ما  لبي إىل ا  بل من ا ،ب ا  سا ،اوك ا بادالة يف اإلميان : إاللاهما 

                                                           
 ( . 11 – 6/  3) زاد اع اد  - 1
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 .ل ادو على دفع ما  لبي إ وس من اإلرادا  ا ساسلة سا ، وا  : ا ةاتوة 

سل لندا مدن م    ":    اون ب لو ا وبن , سا ةاتي  اون ب لو ا صا , قدا  ت داىل   فاجل اد ا س

, فدأخا أن إمامدة ا دل ن     27/ا عدَلة  "أ مة   لسن بأمتتا عا صاسا سكداتوا بآ اتندا  وقندون    

إمنددا تنددا  با صددا سا ددوبن , فا صددا  ددلفع ا ،دد وا  , ساإلرادا  ا ساسددلة , سا ددوبن  ددلفع      

 . ا ،اوك سا ،ب ا  

 : سأما ل اد ا اسار ساعنافبن فأربع متاتو 

 .با بلو سا لعان ساعا  سا نسس 

 .سل اد ا اسار أخل با ول , سل اد اعنافبن أخل با لعان 

   :سأما ل اد أرباب ا ولم سا بلا ساعناتا  فةالث متاتو 

 .س بلبل إىل ا لعان , فإن عَة لاهل بببا ول إذا قلر , فإن عَة اته: ا سىل 

من ما  سا  نة سا حيلث تسعدس بدا نةس مدا  علدى     " اجل اد , س   ف  و ثالثة ع،ت متتبة من

)" ا نساق   ش بة من
1

) 

 :سقا  ا ،و  عبل ا  ة ة بن باز ر س اه 

با نسس , ساعدا  , سا دلعاء , سا هولودس ساإلرشداد , ساإلعاتدة علدى اخلدا مدن         : اجل اد أقعام "

اجل داد بدا نسس , ثدم اجل داد باعدا  ساجل داد بدا تأ  سا هولودس ,         : د أ  طت ق , سأعوم اجل ا

)"سا لعوة ك  ك من اجل اد , فاجل اد با نسس أعالها 
2

). 

 :ثاتوا   

 :تاالل مهنوعة ععو احلا  ا    كات  علوس أمة اإلسالم  متَّ سل اد ا اسار 

 : قا  ابن ا بوم ر س اه 

اىل أن  بدتأ باسدم ربدس ا د   خلدق سذ دك أس  تبوتدس فدأمتو أن         أس  ما أسالى إ وس ربس تبارك ست د "

 "فنبدأو ببو دس   (  ا أ  ا اعلثت قم فأت ر )  بتأ يف تسعس سا  أمتو إذ ذاك بهبلوغ , ثم أتة  علوس

 .  " ا أ  ا اعلثت ", سأرسلس بد"اقتأ 

, ثم أت ر  تب ثم أمتو أن  ن ر ع،اتس ا قتبن , ثم أت ر قومس , ثم أت ر من الوهلم من ا 

, فأقام بلع ع،تة سنة ب ل تبوتس  ن ر با لعوة بنا قها  سإ ا  تب قاطبة, ثم أت ر ا  اعن

 . س  مت با اف سا صا سا صس   ,لة ة

                                                           
 (1618) : رقم معلم  أختلس  - 1

 ( . 335,  337/  4" ) س  ا ،و  ابن باز فها - 2
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 . ثم ُأذن  س يف اهلَتة , سأذن  س يف ا بها  

 . ثم أمتو أن  باتل م ن قاتلس س اف عمن اعهة س سا  باتلس 

 . كن الهى  اون ا ل ن كلس  س ثم أمتو ببها  اع،ت

أهل صل  سهلتة , سأهل التب , : ثم كان ا اسار م س ب ل ا مت باجل اد ثالثة أقعام 

)"سأهل ذمة
1

) . 

 :فتض على ا اسا ة : اجل اد با ول  لاسار  :ثا ةا  

 :قا  ابن قلامة ر س اه

  ", سبط عن ا باقن ساجل اد فتض على ا اسا ة, إذا قام بس قوم "

ا نداس كلد م , سإن قدام بدس مدن      , ا    إن ا  بم بدس مدن  اسدي , أثدم     م نى فتض ا اسا ة

,  دس  هنداس  اجلمودع , كسدتض ا عودان     فاخلطداب يف ابهلا . , سبط عن سدا ت ا نداس    اسي

, سفتض ا عودان إ  عدبط عدن    ا اسا ة  عبط بس ل ب   ا ناس  س ثم  هلسان يف أن فتض

)", يف قو  عامة أهل ا  لمسض ا اسا ا من فت أالل بس ل غاو ساجل اد
2

) . 

 :ذكتها ا  لماء الاإ  يف س ه ن اجل اد

ست وَّن علوس اعبدام   اإتصتافإذا ا هبى ا ةالسان, ستبابل ا صسان ال ُتم  على من اللت  :ا سىل 

ُتسا ا لَّس  َكدِةاا  َ   لَُّادمت ُتْسِلُحدون       ا َأ ُّ  ا ا َِّ  ن  آم ُنوا ِإذ ا َ ِبوُهمت ِفئ ة  َفاثتُبُهوا س اذتُك :  بو س ت اىل

     س َأِطوُ دددوا ا لَّددددس  س ر ُسددددوَ ُس س إ ت ن دددداز ُعوا َفه ْس، ددددُلوا س ت ددد ته و  ِرحُيُاددددمت س اصتددددِبُتسا ِإنَّ ا لَّددددس  م ددددع

 .  (3)ا صَّاِبِت ن 

قدا    ط أن إ  ة دل عدلد ا  دلس عدن ثالثدة أضد اف اععدلمن, كمدا        رت،د  عنل موال دة ا  دلس   س

اْ آن  خ سَّف  ا لَُّس ع نتُامت س ع ِلم  َأنَّ ِفدوُامت ض د تسا  َفدِإنت   ُادنت ِمدنتُامت ِما  دٌة ص داِبت ٌة   نتِلُبدوا         : ت اىل

 , فلدو (66:ا تسدا  ) ِما  ه وتِن س ِإنت   ُانت ِمنتُامت َأْ ٌف   نتِلُبوا َأْ َسوتِن ِبِإذتِن ا لَِّس س ا لَّدُس م دع  ا صَّداِبِت ن    

, سهدد ا يف هلددم ا سددتار لددازكددان ا اسددار ثالثددة أضدد اف اععددلمن عددا سلددو علددو م ا بهددا , س 

 .ل اد ا طلو سا لعوة

إذا هَم ا  لس على قوم من اععلمن بنهدة, فوده ن علدو م ا دلفع س دو كدان امدتأة أس         : ا ةاتوة

عدلم مدن م   فإتس دو على كدل م  , أس هَم على من ببتب م, س وس هلم قلرة على دف س صبوا 

 .سسوأتي احلل ث عنس  بلوابطه ا ا  لسان  دفع

                                                           
  ( . 156/  3) : زاد اع اد  - 1

 ( 163/  6) : اعنين   - 2

  .76, 75: ا تسا ( 3)
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,  ا دنسا م دس إإ مدن  دس عد ر قداطع       مجودع ا بدادر ن   إذا اسهنست اإلمام تساا  عاما   ةم : ا ةا ةة

َقْلُهمت ِإَ دى    ا َأ ُّ  ا ا َِّ  ن  آم ُنوا م ا َ ُامت ِإذ ا ِقول  َ ُامت اتِسُتسا ِفي س ِبوِل ا لَّدِس اثَّدا   : بو  اه ت اىل

  (1) اَ رتِض َأر ِضدوُهمت ِباْ ح و داِة ا دلُّتتو ا ِمدنت ا ِخدت ِة َفم ددا م ه داُا اْ ح و داِة ا دلُّتتو ا ِفدي ا ِخدت ِة ِإإَّ َقِلوددلٌ          

َ دا  :  َفدهتِ  م اَّدةَ   َقدا   ا نَِّبديُّ ص دلَّى ا لَّدُس ع َلوتدِس س س دلَّم    دوتم        : ع نت ابتِن ع بَّاٍس ر ِضدي  ا لَّدُس ع نتُ م دا َقدا      س

َتت َة س َ ِانت ِل  اٌد س ِتوٌَّة س ِإذ ا استُهنتِستتُتمت َفاتتِسُتسا  (. 2")ِه

 (. 3)س إ  ولل غاو, فوه ن علوس ب ونس االهوج إ وس من: ا تاب ة 

 :سهو م ا ت وس ا    ذكتو كةا من ا  لماء وسه و احلاإ  ساض  فو ا ا هبع

 .ل اد ا طلو -1

 . لفع ل اد ا-2

 :ت اىل اه ر س ا بوم ابن اإلمام قا 

 أبدو   سهلد ا  ا صدا ل  دفدع  بداب   ،بس ا لفع ل اد فإن ا طلو ل اد من أص و ا لفع سل اد) ... 

  تسعس عن  لفع أن  لمولوم

 احلدج ]    َ َبِل ٌت متت صتِتِه ع َلى ا لَّس  س ِإنَّ ُظِلُموا ِبَأتَُّ مت ُ َبات ُلون  ِ لَِّ  ن  ُأِذن  : ت اىل اه قا  كما

 ا صدا ل  دفدع   ن شد ول  ف دو  دمس دسن قهل سمن ش ول ف و ما س دسن قهل من ا نيب سقا [  36: 

  ش ول ف و فوس قهل فإن سرخصة مباح سا نسس اعا  على ا صا ل سدفع سقتبة ل اد ا ل ن على

 فودس  سداهدل  ,أالدل  كدل  علدى   ده ن  سهلد ا  ,سلوبدا  سأعدم  ا طلدو  قها  من أسسع ا لفع فبها 

 كَ داد  سهد ا  غتميدس  إذن بندا  سا ندت م  أبو دس  إذن بدلسن  سا و دل  إذتدس  سبلسن سولو بإذن ا  بل

  ساخلنلق أالل  وم اععلمن

 كداتوا  فدإت م  دسن فمدا  اععدلمن  ضد سي  ا  لس  اون أن اجل اد من ا نوا ه ا يف  ،رتط سإ

 ضددتسرة ل دداد الونئدد   تدس  علددو م سالبددا اجل داد  فاددان اععددلمن أضد اف  ساخلنددلق أالددل  دوم 

 يف تبداح  سهدل  ا ندوا  هد ا  يف احلدا   ععدو  اخلدوف  صدالة  فودس  تباح سهل ا اخهوار ل اد إ سدفع

 اإلمدام  عدن  رسا هدان  همدا   ل لمداء  قوإن فوس كتتس  ف سا ا  لس فو  خاف إذا ا طلو ل اد

  أ ل

 فودس  هو ا    اجل اد ه ا من أسلو مطلوبا طا با اإلتعان فوس  اون ا    اجل اد أن سم لوم

  ا ول ن من أرغو فوس سا نسوس مطلوب إ طا و

                                                           

  .30: ا هوبة( 1)

، ومسلم في كتاب اإلمارة باب (3844)أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب ال هجرة بعد الفتح، حديث رقم  (2)
 (.1353)حديث رقم المبايعة بعد الفتح 

 (.0/1817)وانظر الشرح الممتع  (3)
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  هادون   باتدل  اإلميدان  عودوم  إمدا  رللدن  أالدل  إإ فودس   تغدو  فدال  اخلدا ل  ا طلدو  ل اد سأما

  سا عيب اعننم يف راغو سإما ه كلس ا ل ن س اون ا  لوا هي اه كلمة

 ا طلدو  سل داد  سعبدال  شدتعا  اع موم اناجلب إإ عنس  تغو سإ أالل كل  بصلو ا لفع فَ اد

  بصدلو  ف  ا مطلوبا طا با فوس  اون ا    اجل اد سأما اع منن سادا   بصلو ه اخلا ل

 (1() ا وست سحملبة  للفع أسساط م س بصلو سد نس اه كلمة إلعالء ا ناس خوار

ل ث عنددس يف سهد ا ا هبعدوم  رتتدو علودس آثدار يف ا الادام سا هطبوبدا  , س د ا سدواون احلد          

 .اعباالث ا توة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           

 11/ ص: ا ستسسوة  كهاب(  1)
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 يف جهاد الطلب: املبحث األول 

 :ة مطالب وفيه أربع   

 حقيقة جهاد الطلب: املطلب األول       

 جهاد الطلب حكم: املطلب الثاني       

 ضوابط جهاد الطلب: املطلب الثالث       

حكم جهاد  أثر الواقع الدولي والعالقات على: املطلب الثالث  

 الطلب
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 املطلب األول

 حقيقة جهاد الطلب

 تعريف جهاد الطلب: أواًل 

 س ومدس ا  دام  دا  ،دمل اجل داد       اإصدطالح ت ت سدس يف  سيف ا لنة , تبلم بوان م نى اجل اد 

 دا سدبق   ميادن ت ت دف ل داد ا طلدو      اإصدطالالوة اع اتي تلك ,سمن خال   خهلف أتواعس

  اإصددطالالي العددو ا هنددوا اعدد هيب , إإ أن مددل و  ا طلددو  سوددل ا بددلء مددن قبددل    يف اعددل و

حبدق ا لدوابط اع هداة  د  ك ,     هاععلمن ,سقها  غدا اععدلمن ب دل أن تهدوفت ا دلساعي , ست     

ف و اسه لاف غا اععلمن يف د ارهم , إلعالء كلمة اه , مدن غدا أن  ادون سدبو ذ دك      

مددن عبددارا  ا سب دداء ستأمددل سددواق أالاددام م أن تلاددم ا صددورة  ابهددلاءهم با بهددا  , سظدداهت

تنبددع مددن قددوة دس ددة اإلسددالم سغلبه ددا ,سأت ددا إ تاددون يف الددا  ضدد ف اععددلمن أس تسددتق م         

 ., سمن هنا فإن تصور ذ ك   ود إىل عوامل , س بتأ يف سواقس سهاذهلم 

مم , أس بنوددا  سعددلساتا  كمددا أتددس إ مياددن أن  اددون اعهددلاء أس تبلددا   ل  ددود سإخسددارا   لدد    

رسو نا صلى اه علودس سسدلم  تصدل     ,سإمنا ا لسافع إ وس م هاة , سهل ا جنل أن كل غةسا 

اع رخددون أسددباب ا ,سا  نا ددة با عددبو شدداهل علددى بندداء تلاددم ا نددةسا  علو ددا ,سهدد ا   كددل  

سدبق   سقدل –ا هلاف ا  لودا ساعباصدل ا عداموة  لَ داد ا د  حتادم تصدتفا  اععدلمن فودس          

 .ذكتها 

سعلوددس فددال  صدد  مبارتددة اجل دداد اع،ددتسا باإلرهدداب ا دد   أساسددس ا دده طل  لددلماء , سالددو    

اسز ا   دود ساعواثودق   ا عوطتة , سا  دلسان سا سعداد ساإلفعداد ,س  همدل يف ذ دك علدى علدى بد        

,سا هاسا ساإلقصاء سغا ذ دك ب د و ا ،د اة ا د  تنودت إ ودس علدى أتدس سسدولة سخودار ت دا ي            

تار  عنلما ته طل ا وسا ل ا خدت  , ستصدلر با دلعوة إىل اإلسدالم أس اععداعة سا عدلم       اضط

 .سا   ود 

 .ساحلق أن ه ا ا هبعم هو ا ت وس يف معا ل اجل اد 

 :س و ت  لمهأمل أن سبو اخلالف أمتان 

سا صحو  أن  , خالفوة م لومةا صل يف ا  القة بن اععلمن سغاهم ,سهي معأ ة -أ

حيبق ا ه ا ل  ا  , س ان ا عِّلم ا با م على قواعل احلق سا  لا ة,هو ا عِّلم ا صل 

مع احلساظ على اسهبال وة س كتامة اععلمن س احلولو ة دسن ,ا عِّلمي بن ا ، وب سا مم 

 .تعلط ا اافت ن على رقاب م س مبلرات م 
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 .صلى اه علوسا نيب  اعتاالل ا   مت ب ا فتض اجل اد سم،تسعوهس سقتاءت ا مع ساة-ب

سا سددتض ا  لمددي  بلددى ب ددتض اخلددالف مددا دام أتددس مولددود , سكددةا مددن اع اصددت ن علددى   

 .اعطلو ا ها ي علم ا هعلوم جب اد ا طلو , سهلم يف ذ ك اسهلإإ  سوف أعتض ا يف 
 

 املطلب الثاني

 الطلب جهاد حكم

خالفدا    يف هد ا ا  صدت ,   كةا من اع اصت ن على علم ا هعلوم  ،دتسعوة ل داد ا طلدو   

 :ن سسنعوق اإقوا  سما اسهل  بس كل قو  على ا نحو ا ها ي عا ذهو إ وس اعهبلمو

 .سأتس فتض كسا ة م،تسعوة ل اد ا طلو : ا بو  ا س  

 ستبل ب ل م اإتساق على ذ ك  ، (1)سإ وس ذهو مج ور أهل ا  لم

ر سالددو سإن ا  بددلءستا  لنصددوص   سقهددا  ا اسَّددا ): " ا لبدداب"سشددتالس " ا اهدداب"لدداء يف 

)(ا  امّ ة
2

)  

ساجل داد عندلتا بدا نةسا  سا عدتا ا إىل أرض     (: )هدد  618:  )اعدا اي   ا دا سقا  ابن عبل 

ا  ددلس فددتض علددى ا اسا ددة, فددإذا قددام بدد  ك مددن فوددس كسا ددة ستاا ددة  ل ددلس سددبط عددن           

)(ثدددددددددددددم ذكدددددددددددددت ا  ددددددددددددا  سا الاد دددددددددددددث يف فلدددددددددددددل اجل ددددددددددددداد . ..اعددددددددددددهخلسن 
3

. )  

فأمددا اُلادم هدد و ا وظوسدة فدأمجع ا  لمدداء علدى أتّ  ددا     (: )هدد 191:  )سقدا  ابدن رشددل احلسودل    

سإمنددا . إت ددا تطددوا: فددتض علددى ا اسا ددة إ فددتض عددن, إإ عبددل اه بددن احلعددن, فإتددس قددا  

 وتُاُم ا ِبه دداُ  س ُهددو  ُكددتتٌو َ ُاددمت  ُكِهددو  ع َلدد  : صددار اجلم ددور  اوتددس فتًضددا؛  بو ددس ت دداىل    

إذا قدام بدس ا دب   سدبط عدن      : ا  ة, سأما كوتس فتًضا على ا اسا دة, أعدين  [ 211: ا ببتة]

)(ا  ة[ 122: ا هوبة]  س م ا َكان  اُع تِمُنون  ِ و نتِسُتسا َكافَّة  : ا ب   فلبو س ت اىل
4

)  

ب اه عددة سلددل سسددنة تبوددس صددلَّى اه علوددس د ّ  كهددا(: )هددد216:  )قددا  اإلمددام ا ،دداف ي 

 سسلَّم على أن فتض اجل اد إمنا هدو علدى أن  بدوم بدس مدن فودس كسا دة  لبودام بدس الهدى دهمدع           

                                                           
 (.[.181/ 1): اإسه كار   - 1

/ 6( )رد احملهددار)ا ددلر اعخهددار سالاشددوة ابددن عابددل ن   : , ساتوددت(111 - 116/ 6): ا لبدداب يف شددتح ا اهدداب   - 2

122 ,128.)  

3  
, ا ،دتح ا ادبا  ل،دو     (831 - 831/ 8)ا  خاة  لبتايف : , ساتوت(168 /2)بلا ة اجمله ل ست ا ة اعبهصل ] - 4

 (...[.11: ص), إرشاد ا عا ك إىل أشتف اععا ك يف فبس اإلمام ما ك (118/ 2)ا لرد ت سالاشوة ا لسوقي 

 

http://www.dorar.net/enc/akhlaq/184
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أمتان أاللهما أن  اون بإزاء ا  لس اعخوف على اععلمن من مين س, سا خت أن داهل مدن  

  (1)( طي أهل ا اهاب اجلة ةاععلمن من يف ل ادو كسا ة الهى  علم أهل ا سثان, أس  

ساجل داد مدن ُفدتسض ا اسا دا , يف قدو  عامّ دة       (: )هدد 121:  )سقدا  ابدن قلامدة احلنبلدي     

)...(ساُلاي عن س ول بن اععوّ و, أتس من فتسض ا عوان. أهل ا ِ لم
2

)  

ساجل داد فدتض علدى اععدلمن فدإذا قدام بدس مدن  دلفع ا  دلس           (: )هدد 611:  )سقا  ابن الةم 

)يف عبت دارهم سحيمي ثنور اععدلمن, سدبط فتضدس عدن ا بداقن سإإ فدال      س نةسهم 
3

, قدا   (

 [( 61: ا هوبة]  اتتِسُتسا ِخَساف ا س ِثَبا  ا س ل اِهُلسا ِبَأمتو اِ ُامت س َأتتُسِعُامت : اه  ت اىل

إبل فوس من شدتط, سهدو أن  ادون    :)قا  ا ،و  ابن عةومن ر س اه يف فتضوة اجل اد

اععددلمن قددلرة سقددوة  عددهطو ون ب ددا ا بهددا , فددإن ا  اددن  ددل  م قددلرة, فددإن إقحددام       عنددل

أتسعدد م يف ا بهددا  إ بدداء بأتسعدد م إىل ا ه لاددة؛ سهلدد ا ا  ولددو اه سددبحاتس ست دداىل علددى      

اععلمن ا بهدا  سهدم يف مادة؛  ت دم عدالةسن ضد ساء, فلمدا هدالتسا إىل اعل ندة, سكوتدوا           

ر هلم شوكة أمتسا با بها , سعلى ه ا فالبل مدن هد ا ا ،دتط, سإإ    ا لس ة اإلسالموة, سصا

 :سددبط عددن م كعددا ت ا والبددا ؛  ن مجوددع ا والبددا   ،ددرتط فو ددا ا بددلرة؛  بو ددس ت دداىل        

  َفاتَُّبوا ا لَّس  م دا استده َط تُهمت   (4) سقو دس ,:      إ ُ َالِّدُف ا لَّدُس ت ْسعدا  ِإإَّ ُسستد    ا   (5)(هدد .أ) (6). 

: قو دس ت داىل   :ى م،تسعوة ل اد ا طلو بأد ة كدةاة من دا   علأصحاب ه ا ا بو  ل  ل اسهسق

      ون  س َقدداِتُلوُهمت ال هَّددى إ ت ُاددون  ِفهتن ددٌة س   ُاددون  ا ددلِّ ُن ُكلكددُس ِ لَّددِس َفددِإِن اتته   ددوتا َفددِإنَّ ا لَّددس  ِبم ددا    تم ُلدد

 ال وتدثُ  اْ ُم،تدِتِكن   َفداْقُهُلوا  اْ ُحدُتمُ  اَ شتدُ تُ  تتع دَل   ا َفِإذ ا: ت اىل اه سقو  (89: تسا ) ب ِصٌا

 س ء ات دُوا  ا صَّدالةَ  س َأَقداُموا  ت داُبوا  َفدِإنت  م تتص دلٍ  ُكلَّ َ ُ مت س اْقُ ُلسا س االتُصُتسُهمت س ُخُ سُهمت س ل لتُتُموُهمت

 .1/وبةا ه ر اِلوٌم َغُسوٌر ا لَّس  ِإنَّ س ِبوَلُ مت َفخ لكوا ا ةََّكاَة
                                                           

م , ا بودان يف مد هو اإلمدا   (118 - 111/ 16)احلداس  ا ادبا  لمداسرد     : , ساتودت (111/ 6)ا م  ل،داف ي  ] - 1

/ 19), اجملموا شدتح اع د ب   (693: ص), كسا ة ا خوار يف الل غا ة اإخهصار (118 - 99/ 12)ا ،اف ي 

  (..[.616/ 11), ت ا ة اعطلو يف درا ة اع هو (, سما ب لها211

 /1), شدتح منه دى اإلرادا    (816/ 11)ا ،تح ا ادبا علدى مدمل اعبندع     : , ساتوت(191/ 9)اعنين إبن قلامة ] - 2

111.]...)  

, ا عول اجلدتار  (669/ 2), اإلقناا إبن اعن ر (122: ص)متاتو اإلمجاا : , ساتوت(861/ 1)احمللى با ثار ]  - 3

  (...[.سما ب لها 962: ص)اعهلفق على اللا ق ا زهار 
  .11: ا هنابن( 4)
  .231: ا ببتة( 5)
  (.0/6)اعمهع على زاد اععهبنع  ا ،تح( 6)
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 م ددع  ا لَّددس  َأنَّ س اعتَلُمدوا  َكافَّددة  ُ َبدداِتُلوت ُامت َكم دا  َكافَّددة  اْ ُم،تددِتِكن  س َقداِتُلوا  : ت دداىل سقو دس 

 .81/ا هوبة  اْ ُمهَِّبن 

 ذ ِ ُادمت  ا لَّدسِ  س ِبوِل ِفي س َأتتُسِعُامت ِبَأمتو اِ ُامت س ل اِهُلسا س ِثَباإ  ِخَساف ا اتتِسُتسا : ت اىل سقو س

 .ا  ا  من ه ا غا إىل.. 61/ا هوبة  ت  تَلُمون  ُكنتُهمت ِإنت َ ُامت خ وتٌت

أتس كان  ب ث لووشس سسدتا او  دلعوة ا نداس سقهداهلم علدى اإلسدالم        من سنة ا تسو  س

ُ  َأنت ُأَقاِتدل  ا نَّداس  ال هَّدى    ُأِمدتت : "بل لاء ع نت ابتِن ُعم دت  َأنَّ ر ُسدو   ا لَّدِس ص دلَّى ا لَّدُس ع َلوتدِس س س دلَّم  َقدا          

ذ ا َف  ُلدوا    ،ت  ُلسا َأنت َ ا ِإَ دس  ِإ َّدا ا لَّدُس س َأنَّ ُمح مَّدًلا ر ُسدوُ  ا لَّدِس س ُ ِبوُمدوا ا صَّدَلاَة س ُ  تُتدوا ا ةََّكداَة َفدإِ           

 (.1")ع اُبُ مت ع َلى ا لَِّسذ ِ َك ع ص ُموا ِمنِّي ِدم اء ُهمت س َأمتو اَ ُ مت ِإ َّا ِبح قِّ اْ ِإستَلاِم س اِل

س ِم تُ  ر ُسدو   ا لَّدِس   : الوث قا  فوما لاء ع نت ابتِن ُعم ت  َقا   ا تسو   سك  ك ما سرد عن 

س ت دت ْكُهمت   ِإذ ا ت ب ا   تُهمت ِباْ ِ ون ِة س َأخ  تُتمت َأذتت اب  اْ ب َبِت س ر ِضدوُهمت ِبدا ةَّرتاِ  : "ص لَّى ا لَُّس ع َلوتِس س س لَّم    ُبوُ 

َِ  اد  س لََّط ا لَُّس ع َلوتُامت ُذ ًّا َ ا   نتِةُعُس ال هَّى ت تتِلُ وا ِإَ ى ِد ِنُامت  (.2")اْ 

 اْغدُةسا  ِبا لَّدسِ  َكَسدت   م دنت  َقداِتُلوا  ا لَّدسِ  س دِبولِ  ِفي ا لَِّس ِباستِم اْغُةسا: )سسلم علوس اه صلى سقو س

 ِإَ دى  َفدادتُعُ مت  اْ ُم،تدِتِكن   ِمنت ع ُلسََّك َ ِبو   س ِإذ ا س ِ وًلا ت ْبُهُلوا س إ ت متُةُلوا إس  ت نتِلُرسا س إ ت ُنلكوا س إ

 اإِلستدالمِ  ِإَ دى  ادتُعُ دمت  ُثدمَّ  ع دنتُ مت  س ُكدفَّ  ِمدنتُ مت  َفاْقب دلت  َأل داُبوكَ  م دا  َفدَأ َُّهُ نَّ  ِخدال ٍ  َأست ِخص اٍ  ث الِث

 اْ ُم  داِلِت ن   د اِر ِإَ دى  د اِرِهدمت  ِمدنت  ا هَّح دوُّ ِ  ِإَ دى  ادتُعُ دمت  ُثدمَّ  ع دنتُ مت  س ُكدفَّ  ِمنتُ مت َفاْقب لت َأل اُبوَك َفِإنت

 َأنت َأب ددوتا َفددِإنت اْ ُم  دداِلِت ن  ع َلددى م ددا س ع َلددوتِ مت ِ ْلُم  دداِلِت ن  م ددا َفَلُ ددمت ذ ِ ددَك َف  ُلددوا ِإنت َأتَُّ ددمت س َأختِبددتتُهمت

َتدِت   اْ ُمعتدِلِمن   َكدَأعتت ابِ    ُاوُتدون   َأتَُّ دمت  َفدَأختِبتتُهمت  نت  دا ِم   ه ح وَُّ وا  ا َّدِ    ا لَّدسِ  اُلْادمُ  ع َلدوتِ مت    

َتِت  َ اِهدُلسا  َأنت ِإإ ش ديتءٌ  س اْ َسديتءِ  اْ ن ِنوم دةِ  ِفدي  َ ُ دمت    ُاوُن س إ اْ ُم تِمِنن  ع َلى     اْ ُمعتدِلِمن   م دع   ُ 

َِةت  َة َفع ْلُ مت اَأب وت ُهمت َفِإنت  َفاستده ِ نت  َأب دوتا  ُهدمت  َفدِإنت  ع دنتُ مت  س ُكدفَّ  ِمدنتُ مت  َفاْقب دلت  َأل داُبوكَ  ُهمت َفِإنت اْ 

 .معلم رساو.. ( س َقاِتْلُ مت ِبا لَِّس

 ُشد تب ةٍ  ع َلدى  م دا     نةسبا ت ْسع ُس ِبِس ُ ح لِّثت س َ مت   نتُة س َ مت م ا   م نت: )س س لَّم  ع َلوتِس ا لَُّس ص لَّى سقو س

 .معلم رساو( ِتَساٍق ِمنت

سقدداتلوا يف  : سكددل هدد و ا نصددوص مياددن أن تبوددل با نصددوص ا خددت  كبو ددس ت دداىل    

 ...سبول اه ا   ن  باتلوتام 

سغاهدا مدن    ... سهدم بدلؤكم أس  مدتو    ... أإ تباتلون قوما  تاةوا أمياتس  : سقو س ت اىل 

 .ا نصوص 

                                                           
, سمعدلم يف  (25), الدل ث رقدم   فدإن تدابوا سأقداموا ا صدالة سآتدوا ا ةكداة      ا بخدار  يف كهداب اإلميدان بداب     أختلس ( 1)

 (.22), الل ث رقم إإ س إإ اه سحممل رسو  اه: كهاب اإلميان باب ا مت ببها  ا ناس الهى  بو وا
  .سإسنادو العن(. 3762)أختلس أبوداسد يف كهاب ا بووا, باب يف ا ن ي عن ا  ونة, الل ث رقم ( 2)



22 
 

 علم م،تسعوة ل اد ا طلو : تي ا بو  ا ةا

س ِإنت  : بو دس ت داىل  كبآ ا  ظاهتها ما ذهبوا إ وس ساسهل وا سإ وس ذهو كةا من اع اصت ن 

س َقددداِتُلوا ِفدددي س دددِبوِل ا لَّدددِس ا َّدددِ  ن   : , سقو دددس ت ددداىل[11:ا تسدددا ] ل ن ُحدددوا ِ لعَّدددْلِم َفدددالتن  ت َ   دددا 

إ ِإْكدت او  ِفدي ا دلِّ ِن َقدلت ت ب دوَّن        إ ت هدلسا بدأ  شديء؟    [ 191:ا ببتة] ا ُ َباِتُلوت ُام ت س إ ت  ته ُلس

 . [211:ا ببتة] ا تُّشتُل ِمن  ا ن يِّ 

 .سهلم أد ة كةاة يف ذ ك من ا اهاب سا عنة ساع بو  

بدأن أصدل ا  القدة بدن اععدلمن      ه ا ا بو  تهوافق مع أد دة مدن قدا     أد ة أصحاب س الالا أن 

هددم هددي ا عددلم سا مددان, سأن احلددتب الا ددة اسددهةنا وة اقهلدده ا ضددتسرة دفددع ا ولددم سرد       سغا

سالاصدل هد و ا د دة هدو أن اسدهبتاء تصدوص       . ا  لسان, سهي أد دة كدةاة مدن ا بدتآن سا عدنة     

ا اهدداب سا عددنة ا بو وددة سا  ملوددة  ادداد  سوددل ا بطددع يف أن اجل دداد شددتا حلاددم سمصدداحل    

, فدل  ذ دك علدى أن ا صدل يف ا  القدة هدو ا عدلم,        ا د دة  تلدك سأسباب سمارا  تص  علو دا  

سإإ عا كات  هناك الالة إىل اقرتان آ دا  سأالاد دث اجل داد سا بهدا  بأسدباب سعلدل دم  دا        

, سأن رد ا ولددم سدفددع ا  ددلسان ضددتسرة    مباسمددة ا ولددم سا بنددي سرد ا  ددلسان ا واقددع أس اعهوقددع 

 . ن سصواتة اعبلسا  سضمان البوق اإلتعانحلسا ا نوام ا  اعي س ا ة ا علم سا م

سأما ا  ا  سا الاد دث ا د  أمدت  باجل داد علدى سدبول ا  مدوم ساإلطدالق, فإت دا حتمدل علدى            

ا  ا  ا   لاء  مبولة بأسباب سمارا  هل ا ا بها , سهدل بهلدك ا  دا , مدن بداب  دل       

 .اعطلق على اعبول سا  ام على اخلاص مج ا  بن ا د ة

 :لو  ا رت

ميادن اجلمدع    ,سمدا اسدهل وا بدس مدن أد دة      ,ا     و ت من خال  ا نوت يف ا قدوا  اعهبلمدة   

اععدلمن مدن ا بدوة سا لد ف ,ساإلهمداا      أالدوا    قوا  , سا  مل ب ا مجو ا  ععو بن تلك ا

 .ساإفرتاق , ساعصلحة ساعسعلة سغا ذ ك من ا الوا  

سقد    يفكان من اعد منن بدأرض هدو فو دا معهلد ف أس      فمن : "  شو  اإلسالم ابن توموة قا

هو فوس معهل ف فلو مل بآ ة ا صا سا صس  سا  سو عمن   ذ  اه سرسدو س مدن ا د  ن أستدو     



23 
 

 يفا اهاب ساع،تكن , سأما أهل ا بوة فإمنا   ملون بآ ة قها  أ مة ا است ا د  ن  ط ندون   

 . (1")اجلة ة عن  ل سهم صاغتسن و  طوا   ن , سبآ ة قها  ا   ن أستو ا اهاب الهى 

 .                                                             ]11:ا تسا [  س ِإن ل ن ُحوْا ِ لعَّْلِم َفالتن  ت َ   ا  :تسعا قو س ت اىل يفقا  ابن كةا 

أن  قهدادة سعاتمدة ساحلعدن س   يسقا  ابن عباس سجماهل سز ل بن أسلم سعطاء ساخلتاسات" 

  َقددداِتُلوْا ا َّددِ  ن  َإ ُ  تِمُندددون  ِبا ّلددِس س َإ ِبددداْ و وتِم ا ِخدددتِ   بددتاءة   يفا  ددة منعدددوخة بآ ددة ا عدددوف   

, سفوس توت  ن آ ة بتاءة فو ا ا مت ببهاهلم إذا أمان ذ ك فأما إذا كان ا  دلس   ]29:ا هوبة[

صدلي اه   ا دنيب  اتميدة سكمدا ف دل    كةوسا  فإتس دوز م ادته م كما د   علوس ه و ا  دة ا 

 . , ساه أعلم (2")هصول  تع  سإ علوس سسلم  وم احلل بوة فال منافاة سإ

 س َإ ت ِ ُندوا س َإ ت حتة ُتدوا س َأتدُهُم اَ عتَلدوتن       : قدل قدا  اه ت داىل   :  يقا  ابن ا  تب" : قا  ا بتطيب

     . ]189:آ  عمتان[

صددل  , سإن كددان  عددةة سمن ددة سمجاعددة عل ددلة سشددلة شددل لة فددال فددإذا كددان اععددلمون علددى 

ا صل   نسع دهلبوتس أس ضتر  لف وتس فدال بدأس أن  بهدل  اععدلمون إذا      يف لمعلمن مصلحة 

االهددالوا إ وددس سقددل صدداحل رسددو  اه صددلي اه علوددس سسددلم أهددل خوددا علددى شددتسط تبلددوها  

تان سقدل هدادن قت ،دا    ،دتة     فدنب  صدلح م سقدل صداحل ا لدمت  سأكودلر دسمدة سأهدل جند         

أعددوام الهددى تبلددوا ع ددلو سمددا زا دد  اخللسدداء سا صددحابة علددى هدد و ا عددبول ا هددى شددتعناها          

 .  (3")شتالناها عاملة ا  سا اة سبا ولوو 

 :ر س اه قا  ا ،و  عبلا  ة ة بن باز ر س اه

ع ددَل   اْ َأشتددُ ُت اْ ُحددُتُم َفددِإذ ا اتت : سذكددت ب دد  أهددل ا  لددم أن آ ددة ا عددوف سهددي قو ددس لددّل سعددال "

, ا  ددة ,  وعدد  تاسددخة , س اددن ا الددوا  ههلددف   َفدداْقُهُلوا اْ ُم،تددِتِكن  ال وتددُث س ل ددلتُتُموُهمت 

, ا  دة      دا َأ ُّ  دا ا نّ ِبديُّ ل اِهدِل اْ ُاسَّدار  س اْ ُمن داِفِبن  س اْغُلدْا ع َلدوتِ مت         : سها ا قو س لّل سعال

َُِلسا ِفوُامت ِغْلَودة      : سقو س سبحاتس ا َأ ُّ  ا ا َِّ  ن  آم ُنوا َقاِتُلوا ا َِّ  ن    ُلوت ُامت ِمن  اْ ُاسَّاِر س ْ و 

س َقداِتُلوا اْ ُم،تدِتِكن  َكافَّدة  َكم دا      : , سهاد ا قو دس سدبحاتس    س اعتَلُموا َأنّ  ا لَّس  م ع  اْ ُمدهّ ِبن   

                                                           
 221/صا صارم اععلو   - 1

 61:تسعا سورة ا تسا  آ ة : تسعا بن كةا   - 2

 (2331-2319)/ ص : تسعا ا بتطيب  - 3
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س َقداِتُلوُهمت ال هّ دى    : , سهاد ا قو دس سدبحاتس    وا َأنّ  ا لَّس  م ع  اْ ُمدهّ ِبن   ُ َباِتُلوت ُامت َكافَّة  س اعتَلُم

 .َ ا ت ُاون  ِفهتن ٌة س   ُاون  ا لِّ ُن ُكلُُّس ِ لَِّس 

 وع  تاسخة   ا  ا اّف عّمن كّف عّندا  : ف  و ا  ا  سما يف م ناها قا  ب   أهل ا  لم 

, س ادن ا الدوا  ههلدف ؛     َ ا ِإْكت او  ِفي ا لِّ ِن  : بو سسقها  من قاتلنا , س وع  تاسخة  

فددإذا قددو  اععددلمون سصددار  هلددم ا عددلطة سا بددوة ساهلوبددة اسدده ملوا آ ددة ا عددوف سمددا لدداء يف        

م ناها سعملوا ب ا سقاتلوا مجوع ا اسار الهى  لخلوا يف د ن اه أس   دسا اجلة دة إمدا مطلبدا    

سإمدا مدن ا و دود سا نصدار  ساجملدوس علدى       , سمجاعدة   -ر دس اه   -كما هو قو  ما دك  

 .ا بو  ا خت

سإذا ضددد ف اععدددلمون سا  بدددوسا علدددى قهدددا  اجلمودددع فدددال بدددأس أن  بددداتلوا ععدددو قدددلرت م   

س اّسوا عّمن كّف عن م إذا ا  عهطو وا ذ ك , فواون ا مت إىل س ي ا مدت إن شداء قاتدل    

لدى العدو ا بدوة سا بدلرة ساعصدلحة  لمعدلمن       سإن شاء قاتل قوما دسن قوم ع, سإن شاء كف 

فددإن ض ددُ ف  , إ علددى العددو هددواو سشدد وتس , س اددن  نوددت  لمعددلمن س نوددت حلدداهلم سقددوت م  

عا يف ا  ا  اعاوة من ا لعوة سا بوان ساإلرشداد سا ادّف   , اععلمون اسه مل ا  ا  اعاوة 

بددلرة , فوبدداتلون مددن بددلأهم  سإذا قددو  اععددلمون قدداتلوا العددو ا  , عددن ا بهددا  عنددل ا لدد ف  

با بها  سقصلهم يف بالدهم س اّسون عّمن كّف عن م, فونوتسن يف اعصلحة ا   تبهلدو ا  

قواعل اإلسالم ستبهلدو ا ا ت دة  لمعدلمن سا نودت يف ا  واقدو كمدا ف دل ا دنيب صدلى اه          

علطان سا بدلرة  علوس سسلم يف ماة سيف اعل نة أّس  ما هالت , سإذا صار عنلهم من ا بوة سا 

سأعلندوا اجل داد   , سا عالح ما  عهطو ون بس قها  مجوع ا اسار أعلنوها التبا ش واء  لَمودع  

 لَموع , كما أعلن ا صحابة ذ ك يف زمن ا صل ق سعمت سعةمان سكما أعلن ذ دك ا تسدو    

ستولدس إىل تبدوك  بهدا  ا دتسم سأرسدل      , صلى اه علوس سسلم يف الواتدس ب دل تدةس  آ دة ا عدوف      

مدن اهلَدتة سل دة لدول أسدامة يف آخدت الواتدس صدلى          0قبل ذ ك لول م تة  بها  ا تسم عدام  

 .اه علوس سسلم

إتدس  : ساخهدارو سقدا    -ر دس اه   -سه ا ا بو  ذكتو أبو ا  باس شو  اإلسدالم ابدن تومودة    

 وس هنداك تعد  س اندس اخدهالف يف ا الدوا  ؛  ن أمدت اععدلمن يف أس  ا مدت  دوس بدا بو            

سعا كان عنلهم من ا بدلرة ب دل اهلَدتة    , وس عنلهم قلرة كاملة فأذن هلم با بها  فبط س 

فلمددا قددو  , مددا  عددهطو ون بددس ا ددلفاا ُأِمددُتسا ببهددا  مددن قاتلدد م سبددا اّف عّمددن كددّف عددن م     

اإلسددالم سقددو  أهلددس ساته،ددت اععددلمون سدخددل ا ندداس يف د ددن اه أفوالددا أمددتسا ببهددا  مجوددع     



25 
 

ود سأإ  اّسددوا إإ عددن أهددل اجلة ددة مددن ا و ددود سا نصددار  ساجملددوس إذا      ا اسددار ستبدد  ا   دد  

 . ب  وها عن  لهم صاغتسن

عندل   -ر دس اه   -سه ا ا بو  اخهدارو مجدع مدن أهدل ا  لدم ساخهدارو احلدافا ابدن كدةا          

ى ا لَّدِس ِإتّ دُس ُهدو     س ِإنت ل ن ُحدوا ِ لعّ دْلِم َفدالتن  ت َ   دا س ت و كَّدلت ع َلد       ": قو س لدل سعدال يف كهابدس ا  ودوم    

 ."ا عّ ِموُع اْ   ِلوُم 

سهدد ا ا بددو  أظ ددت سأبددن يف ا ددل ول ؛  ن ا باعددلة ا صددو وة أتددس إ  صددار إىل ا نعدد  إإ عنددل   

 .(1)"كما تبلم بواتس , ساه س ي ا هوفوق, ساجلمع هنا غا مه  ر , ت  ر اجلمع بن ا د ة 
 

 املطلب الثالث 

 ضوابط جهاد الطلب

 اد يف اإلسالم  س ضوابط س شتسط لاء  يف كهاب اه ت اىل س سنة رسو س د صلى اه علودس   اجل

فددال  ددهم اجل دداد يف سددبول اه س إ  اددون عنددل اه ت دداىل  , س سددلم د س آثددار ا عددلف ا صدداحل     

س من أهم ه و ا لدوابط س ا ،دتسط   , عمال صاحلا مببوإ إإ باإخ  ب ا س ا  مل على سفب ا 

 : ما  لي 

 :أن  اون مع إمام اععلمن أس بإذتس د بتا كان أس فالتا .1

س هد ا مدن أهدم ا لددوابط ا د  إ بدل من ددا يف اجل داد يف سدبول اه ؛  ن اجل دداد د س إ سددوما           

س اإلهمدداا إ , س ا بددوة إ حتصددل إإ بالهمدداا   , ل دداد ا عددلاء بددا نسس د إ  ددهم إإ بددا بوة        

س هددد و ا مدددور اعددد كورة , رة إ تصدددل  إإ با عدددمع س ا طاعدددة س اإلمدددا,  هحبدددق إإ باإلمدددارة 

 . بل إ قوام  لل ن س إ  للتوا إإ ب ا , مهالزمة إ  هم ب ل ا س إ  عهبوم بلسن ب   

أهددل ا  لددم أن اإلمددام هددو اعتلددع يف تددلبا أمددور اجل دداد سدددو أذتددس سمددن  مج ددور ا دد   علوددس س

 :اإلمام يف اجل اد ا د ة ا   اسهل وا ب ا يف سلوب أذن

ُ َبات دُل  , إمنا اإلمدام ُلنَّدةٌ  :"الل ث أبي هت تة رضي اه عنس عن ا نيب صلى اه علوس سسلم قا 

سإن  دأمت بنداو كدان    , فدإن أمدت بهبدو  اه سع دل    كدان  دس بد  ك ألدتٌ        , ِمنت سرا س س ُ هََّبدى بدس  

")علوس منس
2

.) 

أ  كا عدرت  تدس ميندع ا  دلس     " اإلمدام ُلنَّدة  : "سسلمقو س صلى اه علوس :"قا  ا نوس  ر س اه

مددددن أذ  اععددددلمن, سمينددددع ا ندددداس ب لدددد م مددددن ب دددد , سحيمددددي بولددددة اإلسددددالم,س هبوس    

                                                           

 167-162/  3 :  ابن باز  جمموا فهاس - 1

 .سا لسا  س( 1071)سمعلم ( 2654)أختلس ا بخار   - 2
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أ  ُ باتدُل م دس ا اسدار سا بنداة ساخلدوارج      ":  باتدل مدن سرا دس   :"ا ناس,س افون سدطوتس,سم نى 

")سسا ت أهل ا سعاد سا ولم مطلبا 
1

.) 

ندع ا  دلس مدن أذ  اععدلمن, س ادف أذ  ب لد م عدن ب د , ساعدتاد           تدس مي :"سقا  ابن الَت

")باإلمام كل قا م بأمور ا ناس
2

.) 

 هبع أمدتو ست ودس ستدلباو يف    : أ "ُ َبات ُل ِمنت سرا س, إمنا اإلمام ُلنٌَّة:"قو س:"سقا  ا  المة ا  باتي

")ا بها , سمي،ي تابً ا إ او عوث كأن اإلمام هو ا بلَّام
3

 .) 

")ه ا تلٌّ يف اعوضوا: "  ا ،و  صاحل ا سوزانسقا
4

.) 

 :تاهسي بب   من ا, سأقوا  أهل ا  لم يف سلوب أذن اإلمام يف اجل اد كةاة

أمددت اجل دداد موكددل إىل اإلمددام ساله ددادو, س لددةم ا تعوددة طاعهددس فومددا  ددتاو     :"قددا  ابددن قلامددة 

")ذ ك
5

.) 

أمددت احلددتب موكددو  إ وددس, سهددو أعلددم     فددإت م إ  تلددون إإ بددإذن ا مددا؛  ن  :"سقددا  أ لددا  

باةددتة ا  ددلس سقلدده م, سماددامن ا  ددلس سكوددلهم فونبنددي أن  تلددع إىل رأ ددس؛  تددس أالددوط        

") لمعلمن
6

.) 

سإ دددوز :"-ر ددس اه-سقدا  ا ،ددو  جمددل ا ددل ن أبددي ا اكددا  عبددل ا عددالم ابددن توموددة   

)إإ أن  سالئ م علٌس ُ خ،ى َكَلُبس, ا نةس إإ بإذن اإلمام
7

 (.6")باإلذن فوعبط( 

إ ددوز غدةس اجلدول إإ بدإذن اإلمدام م مدا كدان ا مدت؛         :"قا  ا  المة ابن عةدومن ر دس اه  

 ن اعخاطو بدا نةس ساجل داد هدم سإة ا مدور, س دوس أفدتاد ا نداس, فدأفتاد ا نداس تبدع  هدل            

, سإذا فالدأهم  احلل سا  بل, فدال ددوز  الدل أن  ندةس دسن إذن اإلمدام إإ علدى سدبول ا دلفاا        

سإمندا ا ددة ذ دك؛    . علس  افون كَلبس فحونئ  هلم أن  لاف وا عن أتسع م  ده ن ا بهدا  إذا   

 ن ا مت منوط باإلمام, فا نةس بدال إذتدس افهودا  ست دلى علدى الدلسدو, س تدس  دو لداز  لنداس أن           

                                                           

  (.12/238)شتح معلم  لنوس   - 1

  ( .136/ 6)ا بار   فه  - 2

 (.2/384)خمهصت صحو  اإلمام ا بخار   - 3

 (.55/ص)اجل اد سضوابطس ا ،تعوة  - 4

  (.13/16)اعنين  - 5

 (.37-13/33)اعصلر ا عابق  - 6
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 تدس  دو    نةسا بلسن إذن اإلمام  صبح  اععأ ة فوضى, كل من شداء ركدو فتسدس سغدةا, س    

ماددن ا ندداس مددن ذ ددك حلصددل  مساسددل عوومددة, فبددل تهَ ددة طا سددة مددن ا ندداس علددى أت ددم      

 ت لسن ا  لس, سهدم  ت دلسن اخلدتسج علدى اإلمدام, أس  ت دلسن ا بندي علدى طا سدة مدن ا نداس,            

َفِإن ب ن د ت ِإالتدل اُهم ا   س ِإن َطاِ َسه اِن ِمن  اْ ُم تِمِنن  اْقه ه ُلوا َفَأصتِلُحوا ب وتن ُ م ا   :كما قا  اه ت اىل

لتِ  ع َلى اْ ُأختت   َفَباِتُلوا ا َِّهدي ت بتِندي ال هَّدى ت ِسديء  ِإَ دى َأمتدِت ا لَّدِس َفدِإن َفداء ت َفَأصتدِلُحوا ب وتن ُ م دا ِباْ   د            

 -أ ًلدا -, فل  و ا مدور ا ةالثدة س ناهدا   [6:احلَتا ]  س َأْقِعُطوا ِإنَّ ا لَّس  ُ ِحوُّ اْ ُمْبِعِطن 

")إ دوز ا نةس إإ بإذن اإلمام
1

.) 

 تدس مدن صدالالوا  س دي ا مدت أن  ادون لووًشدا  لندةس س بدود          :"سقا  ا  المة صاحل ا سدوزان  

اجلوو  بنسعس أس   مت علو ا كما كان ا نيب صلى اه علوس سسلم  س ل ذ ك أما إذا كدان  

 بددلرسا, س اددن  اددون   اععددلمون إ  عددهطو ون قهددا  ا اسددار ف ددم   للددون اجل دداد إىل أن   

قهاهلم يف ه و احلا ة من باب ا لفاا من أراد بالدهم أس غدة  بالدهدم فدإت م  بداتلوت م دفاًعدا      

عن التمات م, سأما إذا كان فو م قوة فإت م  باتلون قهدا  طلدو  ن،دت اإلسدالم سهد ا  ادون       

عندس سهد ا شديء    حت  را ة   بلها س ي أمت اععلمن س هوإها بنسعس أس   مت علو دا مدن  ندوب    

م تسف يف كهو اجل اد سكهو ا  با ل؛ أن  اون مع ا متاء س اون مدع ا  مدة هدم ا د  ن     

 هو ون أمور اجل اد سحتد  را دة ساالدلة, مدا  ادون هنداك را دا  سمجاعدا  هد ا حيصدل فودس            

")اخهالف بن اجلماعا  سحيصل فوس تناالت بن اجلماعا  سإ  صلون إىل شيء
2

.) 

إ بدل أن  ادون اجل داد حتد  قودادة معدلمة سبدأمت س دي ا مدت  تدس مدن             سكد  ك :"سقا  أ ًلدا 

صالالوا  س ي أمت اععلمن, هو ا     أمت بس س نومس س هوإو س ،تف علوس, من صدالالوا   

س ددي ا مددت مددا هددو مددن صددالالوا  كددل ساالددل أس كددل مجاعددة تدد هو أس تنددةس بددلسن إذن س ددي   

")ا مت
3

.) 

س بددودو؟ هددو اإلمددام, فددنحن تهبددع اإلمددام, فددإن ُأمتتددا بددا نةس    سمددن  ددنّوم ا بهددا   :"سقددا  أ لددا  

  ا َأ ُّ  دا ا َّدِ  ن  آم ُندوْا     :تنةس,سإ تنةس بنا إذن اإلمام؛ ف  ا إ دوز؛  تس من صالالوا  اإلمام

ِباْ ح و داِة ا دلُّتتو ا ِمدن     م ا َ ُامت ِإذ ا ِقودل  َ ُادُم اتِسدُتسْا ِفدي س دِبوِل ا ّلدِس اثَّداَقْلُهمت ِإَ دى اَ رتِض َأر ِضدوُهم          

فا بهددا  مددن صددالالوا   [. 30: ا هوبددة] ا ِخددت ِة َفم ددا م ه دداُا اْ ح و دداِة ا ددلُّتتو ا ِفددي ا ِخددت ِة ِإإَّ َقِلوددلٌ  

                                                           

 (.0/22)ا ،تح اعمهع  - 1
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")اإلمام, فإذا اسهنست اإلمدام ا نداس  لبهدا  س ل دو  علدى كدل مدن أطداق  دل ا عدالح          
1

سقدا   (. 

 مت, سإ دوز اإفهوا  علوس, إ بل من را ة سإ بل من  وس هناك ل اد إإ بإذن س ي ا:"أ ًلا

إذن س ي ا مت, إبل من را ة سإ بل من أذن س ي ا مت؛  ن ه ا من صالالوهس, سكوف تباتدل  

")سأت   ع  حت  را ة سإ حت  إمتة س ي ا مت؟
2

.) 

م علدلا  مدن   سإ هتج ا عدتا ا إإ بدإذن اإلمدام  وادون مهَععدا  هلد      :"سقا  ا بتطيب اعا اي

")سرا  م سر ا االهالوا إىل در س
3

.) 

)سقل ذهو ا ه اتو  احلنسي إىل اشرتاط اإلمام  لَ اد
4

 .) 

سفبل تل علماء أهل ا عنة ساجلماعة فومدا سدطتسو يف عبا دلهم علدى اجل داد مدع ا  مدة سأن        

 :كاتوا لورة سمن تصوص م على ذ ك

إ  مع ا متاء إىل  وم ا بوامة ا ب تِّ سا سدالت  سا نةس ماِض:"قا  اإلمام أ ل بن النبل ر س اه

")ُ رتك
5

.) 

ساحلدُج ساجل داُد ماضدوان مدع أس دي ا مدت       :"يف عبولتدس  -ر س اه-سقا  اإلمام ا طحاس   

قدا  ا ،دو    ". بتَّهم سفالتهم, إىل قوام ا عاعة, إ  بطل ما شديء سإ  نبلد ما  : من اععلمن

 :ر ددس اه-ى كددالم اإلمددام ا طحدداس م لبددا  علدد -السوددس اه-ا  اّلمددة صدداحل ا سددوزان 

سإ ُ ،ددرتط يف اإلمددام ا دد    بددوم احلددج ساجل دداد أن  اددون غددا عدداٍص, فبددل  اددون عنددلو     "

ب دد  اع اصددي ساعخا سددا ,  اددن مددا دام أتددس ا  ددتج مددن اإلسددالم فوَددو اجل دداد ساحلددج     

")م س
6

.) 

تبددوم فددتض اجل دداد ساحلددج مددع أ مددة    س:"و زرعددة ا ددتاز  سأبددو الددا  ا ددتاز    سقددا  اإلمامددان أبدد 

سأن اجل دداد مدداض مدد  ب ددث اه عددة سلددل تبوددس علوددس ا صددالة    . اععددلمن يف كددل دهددت سزمددان 

")سا عالم إىل قوام ا عاعة مع أسىل ا مت من أ مة اععلمن إ  بطلس شيء
7

.) 

                                                           

 (.168/ص)ا ه لوبا  اعخهصتة على ا  بولة ا طحاس ة  - 1

 (.63/ص)اجل اد سضوابطس ا ،تعوة  ل المة صاحل ا سوزان  - 2

  (.5/245)تسعا ا بتطيب  - 3

 (.12/7)إعالء ا عنن  - 4

 (.1/277)أصو  ا عنة  ممام أ ل ضمن طببا  احلنابلة  - 5

 (.168/ص)ا ه لوبا  اعخهصتة على ا  بولة ا طحاس ة  - 6

 (.2/166)شتح أصو  اعهباد أهل ا عنة ساجلماعة  - 7



26 
 

سلددل ساعلددم أن لددور ا عددلطان إ ُ ددنبل فت لددة مددن فددتا   اه عددة :"سقددا  اإلمددام ا اب ددار 

ا   افرتض ا على  عان تبوس صلى اه علوس سسلم, لورو على تسعدس, ستطوعدك, سبدتك م دس     

اجلماعدة ساجلم دة , ساجل داد م  دم, سكدل شديء مدن        : ؛   دين -إن شاء اه ت داىل -تام  ك

")ا طاعا  ف،اركس فوس فلك توهك
1

.) 

س دتسن ل داد ا اسدار    :"سقا  اإلمام أبو بات اإلمساعولي الاكوا  عبولة أهل ا عنة ساجلماعة

")م  م, سإن كاتوا لورة
2

.) 

س ددتسن إقامددة احلددج  :"يف ا  بوددلة ا واسددطوة -ر ددس اه-سقددا  شددو  اإلسددالم ابددن توموددة    

َّدارا   , ساجل اد ساجُلمع سا عواد مع ا متاء ")أبتارا كداتوا أس ف
3

سقدا  اإلمداُم ا ،دو  حممدل     (. 

سأر  اجل داد ماضدوا  مدع    : "ا  هدل ا بصدوم  بن عبدل ا وهداب ر دس اه يف عبولتدس ا د  أرسدل       

")كل إمام بتا  كان أس فالتا  سصالة اجلماعة خلس م لا ةة
4

.) 

س ن تدتك  :"سبن اإلمام ابن قلامدة اعساسدل اعرتتبدة علدى تدتك اجل داد مدع ا  مدة ا سَدار ببو دس          

م, اجل دداد مددع ا سددالت ُ سلددي إىل قطددع اجل دداد, سظ ددور ا اسددار علددى اععددلمن ساسهئصدداهل    

س َ دوتَإ د ْفدُع ا ّلدِس ا ّنداس  ب  تل دُ مت       :سظ ور كلمدة ا اسدت, سفودس فعداد عودوم, قدا  اه ت داىل       

[")251: ا ببتة]ِبب  تٍ  َ َسع ل ِ  ا رتُض
5

.) 

أهددل ا ُعددنة ساجلماعددة : "... -ر ددس اه-ا ،ددو  ا  اّلمددة حممددل بددن صدداحل ا  ةددومن   قددا  

سكدد  ك إقامددة ,  مددتاء سددواء كدداتوا أبددتارا  أس فَددارا   حنددن تددت  إقامددة احلددج مددع ا  :  بو ددون

بدل  , سُ بومدون اجل داد مدع أمدٍا إ  صدلي م  دم اجلماعدة       , س و كان فاسبا , اجل اد مع ا ما

 ن اعخا سا  يف هد و ا مدور م صدوة    , فأهل ا ُعنة ساجلماعة  ل  م ُب ُل توت.  صلي يف راللس

ا    فه  باب ا سمل سا بها  بن اععلمن ساإخدهالف  فما . سُبت إىل فمل عوومة, ه سرسو س

فا  أهل ا ُعنة ساجلماعة سلدوب إقامدة احلدج ساجل داد مدع      ! يف ا راء إإ اخلتسج على ا  مة؟

َّارا  ...")ا متاء سإن كاتوا ف
6

.) 
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سهلدد ا عددا أراد ب دد  ا ندداس  ددن كددان حتدد  سإ ددة اعلددك عبدددل ا  دددة ة بددن عبدددل ا ددت ن آ       

: ا ندةس ساجل داد دسن إذتدس سعلمدس كهدو مجاعدة مدن أ مدة ا دلعوة سهدم           -ر س اه-س ود

سا ،و  س ل بدن  , سا ،و  العن بن العن, ا ،و  عبل اه بن عبل ا لطوف بن عبل ا ت ن

سا ،و  حممل بن عبل ا لطوف ر  م اه ت اىل رسا ة  إىل اعلك عبدل ا  ة دة   ,  ل بن عهوق

 : ا لاء فو اس, تهلّمن تصوحهس يف ذ ك 

سهدو اإسدهبلاد مدن    , سدخدو  ا هسدّتق يف دس ده م   , سرأ نا أمًتا  ولو اخللل علدى أهدل اإلسدالم   "

سبد    , سمصاحلة ا  لّس, سا   لموا أن البوبة اجل اد, بةعم م أتس بنوة اجل اد, دسن إمام م

ا تعّودة د ختدٌل يف    سإ  الل من, أت ا خمهّصة باإلمام سمه ّلبة بس, سإقامة احللسد, ا  مة  ل امة

سأتدس إ  , السا ثنت اإلسدالم عدن ا هالعدو بدس    : فا والو علوك:إىل أن قا وا.... إإ بوإ هس, ذ ك

ستعددّل ا بدداب عددن م , سأمددا منددك  ددو صدداالو مطوددة ,  نددةس أالددل مددن أهددل هَددت إإ بددإذن منددك 

هد ا  سذكتتدا  , ستندافلام خلدل كدبا   , س بدع بعدبو اداد  م   ,  ئال  همدادسا يف ا مدت  , مجلة 

, ساه ميدلك  دلد مدن عندلو    , سختسًلدا مدن كهمدان ا  لدم    , قواًما با والو من ا نصوحة  دك 

")هد1330سنة . سصلى اه على حممل, س  ونك على ما  لك
1

.) 

ساعهبدار ا ددتأ  ا خددت   سإ حيهداج اعهأمددل إىل كدبا عندداء يف تددتلو  هد ا ا بددو  بدل ساجلددةم بددس    

  ., ساه أعلمس  نصوص, بل سع ارضهس قواعل سمباصلعلى ا هعلوم بأتس قو  شاذ, عخا سه

 أن  اون اجل اد يف سبول اه ععو الا  اععلمن من ا بوة س ا ل ف  .2

س اجل دداد يف سددبول اه قددل شددتا يف اإلسددالم علددى      , فددإن اإالددوا  ههلددف زماتددا س مااتددا     

 :متاالل 

س  ان دا  ,  ا شيء منعدو   أن ه و ا  ا   وس فو كما سبق س قل رل  احملببون من ا  لماء

ف لى اععلمن يف كل زمان س ماان أن  أخ سا ب دا ععدو مدا    , على اإخهالف يف ا الوا  

س إذا , فددإذا كدداتوا يف الا ددة ضدد ف لاهددلسا ععددو الدداهلم   , هددم فوددس مددن ا لدد ف س ا بددوة  

ن س إذا قددوسا ب دد  ا بددوة قدداتلوا مددن بددلأهم س مدد, عَددةسا عددن ذ ددك اكهسددوا با ددلعوة با لعددان 

س إذا قددوسا س صددار هلددم ا عددلطان س ا نلبددة قدداتلوا    , س كسددوا عمددن كددف عددن م   , قددتب مددن م  

 . ( 2)اجلموع س لاهلسا اجلموع الهى  علموا أس   دسا اجلة ة 
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 : أن  اون اجل اد م د ا إىل مصلحة رالحة .3

س ذ ددك  ن اجل دداد جبموددع صددورو إمنددا شددتا عددا فوددس مددن     , أ  إ  رتتددو علوددس مسعددلة أعوددم   

بوق اعصاحل س دفع اعساسل عدن اإلسدالم س اععدلمن أفدتادا س مجاعدا  فدال  دةا  م،دتسعا         حت

فددإذا تددوبن اس ظددن اتددس , إذا علددم بددا وبن أس غلددو علددى ا وددن حتبوبددس هلدد و اعباصددل ا ،ددتعوة  

 رتتددو علددى ا بوددام بددس مددن اعساسددل مددا هددو أعوددم مددن اعصدداحل ا  اددن الونئدد  م،ددتسعا س إ  

 . ل ادا مأمورا بس 

س , س أفلدل اجل داد س ا  مدل ا صداحل مدا كدان أطدوا  لدتب         : ) قا  شدو  اإلسدالم ابدن تومودة     

 . (1) (فإذا كان  لتو س مين س  ا هو أتسع منس ا  ان ذ ك صاحلا , أتسع  ل بل 

إذا كان ك  ك فم لوم أن ا مدت بداع تسف س ا ن دي عدن اعنادت س إاامدس باجل داد        : ) س قا  

س ( بداع تسف  )  دوان أمدتك بداع تسف    : س هلد ا قودل   ,  دتسف ا د   أمتتدا بدس     هو من أعوم اع

, س إذا كدددان هدددو مدددن أعودددم ا والبدددا  س اععدددهحبا      , ت ودددك عدددن اعنادددت غدددا منادددت    

إذ ب د ا ب ةد    , فا والبا  س اععهحبا  إ بل ان تادون اعصدلحة فو دا رالحدة علدى اعسعدلة       

س قدل  , بدل كدل مدا أمدت اه بدس ف دو صدالح        , سعداد  ساه إ حيو ا , ا تسل س تة   ا اهو 

س ذم اعسعدل ن يف غدا   , أثنى اه على ا صالح س اعصلحن س ا   ن آمنوا س عملوا ا صاحلا  

... فحوث كات  مسعلة ا مت س ا ن ي أعوم من مصلحهس ا تان  ا أمت اه بدس  , موضع 

 )(2 ). 

 عددنة س اجلماعددة  ددةسم اجلماعددة س تددتك قهددا    س هلدد ا كددان مددن أصددو  أهددل ا : ) س قددا  أ لددا 

 .(  3)( ا  مة س تتك ا بها  يف ا سهنة 

 :أن  اون موافبا   لحام ساعباصلو ا   شتا من ألل ا  .4

س  هادون كلمدة اه هدي ا  لودا     , س هدو  ن  ادون ا دل ن ه    , س ا نا ة ا   شتا من ألل ا 

: ن ا نيب د صلى اه علوس س سلم د قودل  دس     سغا ذ ك من احِلام ساعباصل كما يف احلل ث أ

فدأ  ذ دك يف سدبول    , س  باتدل ر داء   , س  باتدل  ودة   , ا تلل  باتل شدَاعة  ,  ا رسو  اه ) 

(مدن قاتدل  هادون كلمدة اه هدي ا  لودا ف دو يف سدبول اه         : اه ؟ فبا  
 (4)

سقدل تبدلم بودان     

 ..ذ ك 

                                                           

 ( . 388/ 22) جمموا ا سهاس  (  1) 

 ( . 211د  286/  2)ة س اتوتو يف اإسهبامة إبن تومو, (  126/  20) جمموا ا سهاس  (  2)

 ( . 120/  20) اعصلر ا عابق (  3)

 (  1687) س معلم , (  4750)رساو ا بخار  (  4) 
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 :أن  اون اجل اد ب لم س فبس يف ا ل ن  .5

س ا  بدادة إ تصدل  إن ا تادن    ,  ك  تس من أعوم ا  بادا  س ألل ا طاعدا  كمدا سدبق    س ذ

 ,ب لم س فبس يف ا ل ن 

س ا والو أن   ها يف أمور اجل داد بدتأ  أهدل ا دل ن ا صدحو       : ) قا  شو  اإلسالم ابن توموة 

يف ظداهت ا دل ن    ا   ن هلم خاة  ا علوس أهل ا لتوا دسن أهل ا لتوا ا   ن  نلو علدو م ا نودت  

 . (1)( فال   خ  بتأ  م س إ بتأ  أهل ا ل ن ا   ن إ خاة هلم يف ا لتوا 

س اجل دداد  ددس بدداب عوددوم يف م  سددا  أهددل ا  لددم   : ) س قددا  ا ،ددو  صدداحل ا سددوزان السوددس اه  

س  عأ  عن ا أهل ا  لدم س  ,  تلع إ و ا س ُتعهبتأ ه و ا الاام من كهاب اه س سنة رسو س 

إذا تودم س صدار علدى مدا رمسدس اه عدة س لدل صدار         ,  بصداة ؛  ن اجل داد أمدتو عودوم     أهل ا

فإتددس  صددب  تاعددة , أمددا إذا كددان فوضددى س بنددا بصدداة س بنددا علددم  , ل ددادا  تاف ددا   ألمددة 

فام  بهل من اععلمن بعبو منامتة لاهل أغلو ا اسار د س هدم   ,  ألمة س على اععلمن 

س إ الدو  س إ قدوة إإ بداه س    , ى اععدلمن تبهدوال  س ت،دت لا  س ختابدا      أقو  مندس د فاتبلدوا علد    

 عددمون هدد و اعنددامتة باجل دداد س هدد ا  ددوس هددو اجل دداد ؛  تددس ا تهددوفت شددتسطس س ا تهحبددق    

 ( . إمنا هو علسان إ  أمت اه عة س لل بس , أركاتس ف و  وس ل ادا  

 : أن  اون مع ا ت ة باخللق س ا تفق ب م .6

أس قهلد م   ,أس اإل د اء  خخدت ن   , فإن اجل اد  وس م،دتسعا  يف اإلسدالم  له،دل ل علدى ا دنسس      

 . سإ  نبني أن  س م ه ا من اجل اد يف سبول اه 

كنهم خا أمة أختل   لنداس تدأمتسن    : فبا  , س قل سصف اه ت اىل ه و ا مة اجملاهلة 

 [ .118,آ  عمتان]  باع تسف س تن ون عن اعنات س ت منون باه 

سأعوم دم  , ف دم أتس  دم هلدم   , ا ا مم  لناسفبن اه ت اىل يف ه و ا  ة أن ه و ا مة هي خ

عددن اعناددت مددن ل ددة ا صددسة س    ؛  ت ددم كملددوا أمددت ا ندداس بدداع تسف س ت ددو م  إالعدداتا إ ددو م

 داد  س أقاموا ذ ك باجل, الوث أمتسا بال م تسف س ت وا عن كل منات  ال أالل , ا بلر

 . س ه ا كما  ا نسع  لخلق , يف سبول اه بأتسع م س أمواهلم 

 :أن  اون با  ل  ب ولا عن ا  لسان س ا بني   .7

يف سددبول اه كمددا قددا  اه  س هدد ا ضددابط م ددم لدداء ا مددت بددس س ا هأكوددل علوددس يف اجل دداد     

 و اع هدددل ن س قددداتلوا يف سدددبول اه ا ددد  ن  بددداتلوتام سإ ت هدددلسا إن اه إ حيددد     : ت ددداىل

سإ دتمنام شنئان قوم على أإ ت دل وا اعدل وا هدو أقدتب      : س قا  ت اىل , [  168,ا ببتة]

 . {0,اعا لة]  لهبو  

                                                                                                                                                           

   
 ( 136د  135/  20) جمموا فهاس  شو  اإلسالم ابن توموة : اتوت  (  1) 
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 املطلب الرابع

 أثر الواقع الدولي والعالقات على حكم جهاد الطلب

 ارتباط منوومة ا لس ة باعواثوق ساعنوما  ا لس وة: اععأ ة ا سىل 

ا وفدداء ب ددا  م اهددلا  ساتساقددا  سمواثوددق , لددةم   ناهددا مددن ا ددلس   ب تبط دداتسددالموة اإلا ددلس  

, سالددا   سا  مددل  بهلدداها , كمددا أن اجل دداد إ  اددون إإ عنددل ا بددلرة سسلددود مبهلدداو         

اععلمن ا ووم إ ميان م من اجل اد سا نةس  فلال عن علم قلرت م عن ا لفاا عدن أتسعد م   

 : ر س اهشوخنا ا  المة ا ،و  حممل بن عةومن   قا ل س م ا ،ل ل سقوة علسهم 

إتس يف عصتتا احلاضت  ه  ر ا بوام باجل اد يف سبول اه با عوف سحنوو,  لد ف اععدلمن   )

ماد ىا سم نو ىدا, سعدلم إتودات م بأسدباب ا نصدت احلبوبودة, س لدل دخدوهلم يف اعواثودق سا   دود           

)(إىل اه على بصاةا لس وة, فلم  بق إإ اجل اد با لعوة 
1

فاجل داد  ... )): ,سقا  ر س اه  (

إذا كان فوس التج, فاحلتج متفوا يف ا ،ت  ة, فإن كان هناك قلرة على اجل اد ف و سد ل  

 –قو دس  : أما ا ل ول من ا عنة , بإذن اه عة سلل, سإن ا ُ بلر على اجل اد ف و التج متفوا

سهد ا احلدل ث عدام يف    " أمٍت فدأتوا مندس مدا اسدهط هم    إذا أمدتتام بد  : " –صلى اه علوس سسلم 

تاددتة يف سددواق ا ،ددتط فواددون    " بددأمت: "–صددلى اه علوددس سسددلم    – ن قو ددس كددل أمددت؛  

يف ماددة  ددلعو ا ندداس إىل   –صددلى اه علوددس سسددلم   –فبددل كددان ا ددنيب  : أمددا ا واقددع . ل مددوم

ة سنة, سا  د مت باجل داد   توالول اه عة سلل سإىل ا صالة, سببي على ه ا ا مت ثالث ع،ت

سا  د مت با بهدا ؛  ت دم إ     مع شلة اإل  اء  دس علودس ا صدالة سا عدالم, س تباعدس مدن اعد منن       

ا بها  إإ ب ل أن صار  ألمة اإلسدالموة دس دة سقدوة, قدا        عهطو ون, سا  ولو اه عة سلل

سهاد ا تبدو  يف    ُموا س ِإنّ  اه ع َلى ت صتدِتِهمت َ َبدِل تٌ  ُأِذن  ِ لَِّ  ن  ُ َبات ُلون  ِبَأتّ ُ مت ُظِل : اه ت اىل

باةا من ا بلا ا من ا ما  ه لق با لس ة اععلمة مدن   ا عا كان أمت اجل ادمتتبط: ا واقع ا ن

الوث اإلعلاد سا بلرة , سمن ا ما  ه لق با  القا  ساع اهدلا  ا لس ودة سغدا ذ دك  دا  دل       

, سا صددل يف ا عواسددا  س ددي ا مددتعواسددة ب ا  دداد كلددس مه لبددا ،ددأن ا  ددام , كددان أمددت اجل 

ا  امة  للس ة ا    بصل من ا حتبوق اعصاحل ا  امة  ألمة أتدس  تلدع فو دا إىل اإلمدام, سهلد ا      

يف ه ا ا باب تصتفا  بطت ق اإلمامة, إ بطت دق ا تسدا ة سإ ا بلداء سإ       ل تصتف ا نيب 

من خصا ل اإلمامدة فإتدس  تلدع فودس إىل ا  مدة, سمدن ثدم        غاها, سإذا ثب  أن ه ا ا هصتف 

 .دو اسهئ ات م قبل اإلقلام علوس 

                                                           
 111/:ابن عةومن 31جمموا فهاس  ا ،و   - 1
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 اجلهاد منوط بالسياسة الشرعية لولي األمر:  املسألة الثاني

سسددطوة مهوازتدة يف أالاددام اجل داد إضددافة إىل    إدداد إن أس  اع اجلدا  ا دد    دو  علو ددا يف   

سربطدس بدو ي ا مدت  تدس     , ن ا عواسة اعنوطة بو ي ا متاعهبارو سسولة ا نوت فوس إىل كوتس م

س تددس  بنددى علددى فبددس اعوازتددة بددن    ,  ددوس تصددتف ا فتدً ددا دددازف فوددس اإلتعددان بنسعددس سما ددس    

سهدد و  بددلرها س ددي ا مددت باعهبددار أتددس اععدد س  ا س  يف ا لس ددة      , اعصدداحل ساعساسددل ا  امددة  

سقدلرت م علدى اعوال دة    , ا قوة اععلمن سض س مس ت  من زسا ا مه لدة  بلر فو , اإلسالموة

كمدا أتدس   , س بلر فو ا تباطع ه و ا ، اة مع ا  القا  ا   تهمةل يف اع اهلا , من علمس

 ن , سكلدد ا لواتددو أساسددوة  ,  نوددت يف اإسدده لادا  ا دد  ت هددل اجلددول اععددلم  لَ دداد      

  يف موال دددة تعهأصدددل سإب ددداد اععدددلمن عدددن ا دددلخو, اإلسدددالم مدددن مباصدددلو البدددن ا دددلماء

 . ستعه لف مج  م , شأفه م

سهل ا  ادون اإرتبداط   , سارتباط اجل اد با عواسة ا ،تعوة  وض  ه و اجلواتو اع،ار إ و ا

سمدن الودث تصدتة اععدلمن     , سمدن الودث اع،داركة فودس    , من ل ة اإلعالن أ  إعالن اجل داد 

مت فومدا  دتاو مدن ذ دك؛  بدو  اه      س لةم ا تعوة طاعة س ي ا , فال  اون ذ ك كلس إإ بإذتس

مدددددن »: س بدددددو  ا دددددنيب , (1) (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی )  :ت ددددداىل

أطاعين فبل أطاا اه, سمن عصاتي فبل عصى اه, سمن أطاا ا مدا فبدل أطداعين, سمدن     

فطاعددة اه : "قددا  شددو  اإلسددالم ابددن توموددة ر ددس اه   , (2)« عصددى ا مددا فبددل عصدداتي  

كل أالل, سطاعة سإة ا مت سالبدة؛  مدت اه بطداعه م, فمدن أطداا اه       سرسو س سالبة على

سرسددو س بطاعددة سإة ا مددت فددألتو علددى اه, سمددن كددان إ  طددو  م إإ عددا  أخدد و مددن ا وإ ددة  

سمن طاعدة  , (3" )فما  س يف ا ختة من خالق: ساعا  فإن أعطوو أطاع م سإن من وو عصاهم

لداء رلدل   : إذتس؛ حلل ث عبل اه بدن عمدت رضدي اه عن مدا قدا      س ي ا مت علم اجل اد إإ ب

فسو مددددا »: ت ددددم, قددددا  : قددددا « أالدددديٌّ سا ددددلاك؟ »:  عددددهأذتس يف اجل دددداد فبددددا   إىل ا ددددنيب 

عدن  , سالدل ث أبدي هت دتة    , أسإ   ن أمدت اجل داد إ ودس    فاسهئ ان ا دنيب  , (4)«فَاهل

سعدل    , س هبدى بدس, فدإن أمدت بهبدو  اه      إمنا اإلمدام ُلنَّدة ُ باتدل مدن سرا دس     »: قا  ا نيب 

                                                           

 .11: النساء (  1)

، وروى مسيلم أوليه فيي كتياب اإلميارة بيرقم (0117)في كتاب الجهاد والسيير بيرقم البخاري بطوله أخرجه (  2)

 (5115)وروى آخره في كتاب اإلمارة برقم ( 5181)

 (.11، 81/11)فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (  3)
 .متفق عليه(  4)
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سأمدت  : "قدا  ابدن قلامدة ر دس اه    , (1)« كان  س ذ ك ألت, سإن أمت بناو كان علودس مندس  

سذكدت  , (2")اجل اد موكو  إىل اإلمام ساله ادو س لدةم ا تعودة طاعهدس فومدا  دتاو مدن ذ دك       

إإ بددإذن ا مددا, سإ  أتددس إ دددوز الهددى اخلددتسج مددن ا  عددات    : "اخلتقددي سابددن قلامددة أ لددا  

حيلث اللثا  إإ بإذتدس,  ن ا مدا أعدتف عدا  ا  دلس, سمادامن م, سمواضد  م, سقدتب م,         

  . (3")سب لهم, فإذا ختج خارج بنا إذتس ا  أمن أن  صادف كمونا   ل لس فوأخ و

أن  -سإن كدان عاصدًوا  -سبناًء على ما تبلم فال دوز  الل مدن أفدتاد رعودة اإلمدام اععدلم      

 تج إىل اجل اد إإ بإذتس على العو ما ذكتتاو ساببا , سإ دوز  الل من ا تعوة أن  لعو 

ا ندداس إىل اجل دداد بددلسن إذن اإلمددام؛ عددا يف ذ ددك مددن اعساسددل, سا ضددتار, سخما سددة إمددام           

سا والدو  : "سهلد ا قدا  شدو  اإلسدالم ابدن تومودة ر دس اه       , اععلمن ا    أمتتا اه بطاعهس

 يف أمددور اجل دداد بددتأ  أهددل ا ددل ن ا صددحو , يف ا بدداطن ا دد  ن هلددم خدداة  ددا علوددس    أن   هددا

أهال لتوا, فأما أهل ا لتوا ا   ن  نلو علو م ا نوت يف ظداهت ا دل ن فدال   خد  بدتأ  م, سإ      

 (.4")بتأ  أهل ا ل ن ا   ن إ خاة هلم يف ا لتوا

و مددن اخلددتسج علوددس قط ددا سهددو مددن    يف بدداب اجل دداد سمددا  ه لددق بددس هدد   اإفهوددا  علددى اإلمددام  س

 : ر س اه  –قا  ا ،و  س ل بن  ل بن عهوق اإلفعاد يف ا رض 

س دددا اتهحلدددس ب ددد  هددد إء اجل لدددة اعندددتسر ن اإسدددهخساف بوإ دددة اععدددلمن سا هعددداهل    ) ... 

 خا سددة إمددام اععددلمن , ساخلددتسج عددن طاعهددس, ساإفهوددا  علوددس بددا نةس سغدداو, سهدد ا مددن      

ا عدد ي يف ا رض با سعدداد  اددان,   ددتف ذ ددك كددل ذ  عبددل سإميددان, سقددل علددم   اجل ددل س

با لتسرة من د ن اإلسالم أتس إ د ن إإ جبماعة, سإ مجاعة إإ بإمامة, سإ إمامدة إإ بعدمع   

سطاعة , سإن اخلتسج عن طاعة س ي أمت اععلمن من أعوم أسباب ا سعاد يف ا دبالد سا  بداد   

 ( .5()  سا تشاد سا  لس  عن سبول اهلل

 : ر س اه  -سقا  ا ،و  عمت بن حممل بن سلوم 

سمن كول ا ،وطان إساءة ا ون بو ي ا مدت سعدلم ا طاعدة  دس سهدو مدن د دن أهدل اجلاهلودة          ) 

ا   ن إ  تسن ا عمع سا طاعة د نا , بل كل من م  عهبل بتأ س سهدواو , سقدل توداهت  ا د دة     

                                                           

 .رواه مسلم(  1)
 (.18/11)المغني (  2)
 (.18/83)المغني (  3)

 .111هية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، صاالختيارات الفق(  4)
  6/136 :الدرر السنية (  5
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مددن ا اهدداب سا عددنة علددى سلددوب ا عددمع سا طاعددة  ددو ي ا مددت يف ا  عددت سا وعددت ساعن،ددط       

فهحدتم م صدوة س دي    ( 1)" امسع سأطع سإن أخ  ما دك سضدتب ظ دتك    " ساعاتو, الهى قا  

ا مت , ساإعرتاض علوس يف سإ هس سيف م املهس سيف م اقلتس سم اهلتس سمصداحلهس ا اسدار,   

سسلم الارب سساا سصداحل قت ،دا  صدل  احلل بودة, سهدادن ا و دود       فإن ا نيب صلى اه علوس 

سعامل م على خوا سصاحل تصار  جنتان, سك  ك اخللساء ا تاشدلسن مدن ب دلو, سإ ددوز     

اإعرتاض على س دي ا مدت يف شديء مدن ذ دك  تدس تا دو اععدلمن سا نداظت يف مصداحل م, سإ           

ساع اهلة إإ بإذتس, فإتس إ د ن إإ جبماعدة سإ  دوز اإفهوا  علوس با نةس سغاو سعبل ا  مة 

, فدإن اخلدتسج عدن طاعدة س دي ا مدت مدن أعودم         بإمامة سإ إمامدة إإ بعدمع سطاعدة   مجاعة إإ 

 ( .2( )أسباب ا سعاد يف ا بالد سا  باد 
فما ف لس علوس ا عالم بطت ق اإلمامة كبعمة ا ننا م, ستست ق أمدوا  بود  اعدا     ":قا  ا بتايف

اعصاحل, سإقامة احللسد, ستتتوو اجلوو , سقها  ا بناة, ستوز ع اإلقطاعدا  يف ا بدت     على

إمندا   فال دوز  الل اإلقلام علوس إإ بإذن إمام ا وق  احلاضت,  تدس  : ساع ادن, سحنو ذ ك

ُقدلت   دا    : ف لدس بطت دق اإلمامدة, سمدا اسدهبو  إإ بإذتدس, فادان شدتعا  مبدترا   بو دس ت داىل           

  ا ا نَّاُس ِإتِّدي ر ُسدوُ  ا ّلدِس ِإَ دوتُامت ل ِموً دا ا َّدِ   َ دُس ُمْلدُك ا عَّدم اس اِ  س اَ رتِض إ ِإَ ددس  ِإإَّ ُهدو             َأ ُّ

ُادمت   َ   لَُّ حتِودي س ُ ِموُ  َفآِمُنوْا ِبا ّلِس س ر ُسوِ ِس ا نَِّبيِّ اُ مِّيِّ ا َِّ   ُ د تِمُن ِبا ّلدِس س َكِلم اِتدِس س اتَِّبُ دووُ    

   (3)" (4.) ت  ته ُلسن 

سعلوددس فلددو كددان اجل دداد بوددل كددل فددتد مددن أفددتاد ا مددة  رتتددو علوددس مساسددل ظدداهتة بعددبو     

ا سوضددى, سظ ددور اإخددهالف سا نددةاا يف ا مددة, سهدد ا  ددا أسلبدد  ا ،ددت  ة دف ددس, سعنودد         

 .س, سا باعلة أن ما إ  هم ا والو إإ بس ف و سالو ععم مادت

قددددا  يف ب دددد  سصددددا او  أتددددس  سقأ ددددل زّرا ،ددددو  يف مواهددددو اجللوددددل عددددن   احلطددددابتبددددل 

م ا سهندة سقلمدا اشدهنل بدس     لَّا هولس  لَ اد بنا إذن مجاعة اععلمن سسلطات م فإتس ُس":إلخواتس

 .(5)"أالل فأجن 

                                                           
 سبق تخريجه(  1
 . 6/166:الدرر السنية (  2

 150: ا عتاف - 3

 180:اإلالاام يف اووة ا سهاس  من ا الاام ص -4

    3/358مواهب الجليل  (5)
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إ ددوز غدةس اجلدول إإ بدإذن اإلمدام م مدا كدان        : "-ر دس اه – بو  ا ،و  ابن عةدومن  س

سإمنا ا دة ذ دك؛  ن  .. فال دوز  الل أن  نةس دسن إذن اإلمام إإ على سبول ا لفاا .. ا مت

ا مت منوط باإلمام, فا نةس بال إذتس افهئا  ست ل على اللسدو, س تدس  دو لداز  لنداس أن  ندةسا      

 . (1)"فوضىبلسن إذن اإلمام  صبح  اععأ ة 

سبناًء على ما تبلم فال دوز  الل من أفتاد رعوة اإلمام اععلم د سإن كدان عاصدوا  د أن  دتج      

إىل اجل اد إإ بإذتس على العو ما ذكتتاو ساببا , سإ دوز  الل من ا تعوة أن  لعو ا نداس  

م اععلمن ا د    إىل اجل اد بلسن إذن اإلمام؛ عا يف ذ ك من اعساسل, سا ضتار, سخما سة إما

 .أمتتا اه بطاعهس

إن اإلمددام هددو ا دد   فوضدد  إ وددس ا عواسددة ا  امددة يف اخلال ددق, سضددبط م اقددل   :"ا بددتايفقددا  

اعصاحل, سدرء اعساسل, سقمع اجلنداة, سقهدل ا طنداة, ستدوطن ا  بداد يف ا دبالد إىل غدا ذ دك         

 .  (2)" ا هو من ه ا اجلنس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 0/25)الشرح الممتع   (1)

 27/ اإلالاام يف اووة ا سهاس  من ا الاام  (2)
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 د الدفع جها: املبحث الثاني 

 : البمطثالثةوفيه    

 جهاد الدفع حقيقة: املطلب األول     

 جهاد الدفع إذن اإلمام يف: املطلب الثاني     

 جهاد الدفع يف ظل النظم املعاصرة: املطلب الثالث     
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 املطلب األول

 حقيقة جهاد الدفع

 مس وم ل اد ا لفع: أسإ  

 :عتف ب لة ت ت سا  من ا 

  .هو قها  ا اسار إذا دخلوا بالد اإلسالم : ا لفع ل اد 

 .سه ا ا ه ت ف أسىل   مومس . (1) دفع ا علاء إذا تة وا ببالد اععلمن :سقول هو 

 الام ل اد ا لفع : ثاتوا  

إذا دهدم ا  دلس بلدلا     : تبلم ساببا  ذكت احلاإ  ا د   ده ن فو دا اجل داد سمدن هد و احلداإ         

  . من بالد اععلمن

يف متاتو اإلمجاا اتسداق ا  لمداء    ابن الةمسه و احلا ة  طلق علو ا ل اد ا لفع , سقل الاى 

 (2).على فتضوة اجل اد على ا التار ا با نن اعطوبن يف ه و احلا ة 

 (3.)ستل مج ور ا سب اء من اع اهو ا رب ة على ت ن اجل اد يف ه و احلا ة

اععدلمن أتدس إذا خداف أهدل ا ةندور مدن ا  دلس, س ا        م لدوم يف اعهبداد مجودع    :" اجلصاصقا  

تان فو م مباسمة, فخافوا على بالدهم س أتسع م س ذرار  م ؛ أن ا سدتض علدى كافدة ا مدة     

 .(4")أن  نست إ و م من  اف عاد ه م عن اععلمن, س ه ا إ خالف فوس بن ا مة

 .(5)"ست ن بسجء ا  لس سإن على امتأة:"خمهصت خلولسيف 

(  دلخلون بلدلة  ندا    ) احلا  ا ةاتي من الا ي ا اسار, سهو ما تلمنس قو دس  ":منين احملهاج سيف

فولدددةم أهلددد ا ا دددلفع )أس  نة دددون علدددى لةا دددت أس لبدددل يف دار اإلسدددالم س دددو ب ودددلا عدددن ا بلدددل  

 .(6)"من م( باعمان

فلدم  , س سلدو علدى اجلمودع,    صدار اجل داد علدو م فدتض عدن     إذا لاء ا  دلس  :"ابن قلامةسقا  

 .(7")سدة ا هخلف عن

                                                           

/  6, منين احملهاج 2/7 ا  لس  الاشوة, 3/118, شتح اخلتشي 3/271, تبون احلبا ق 124/  7رد احملهار ( 1)

 5/371, احمللى 7/114, اإتصاف 6/141 اعنين, 7/140, أسنى اعطا و 22

 116/  1متاتو اإلمجاا  (2)

/  6, منين احملهاج 2/7 ا  لس  الاشوة, 3/118, شتح اخلتشي 3/271, تبون احلبا ق 124/  7رد احملهار  (3)

 5/371, احمللى 7/114, اإتصاف 6/141 اعنين, 7/140, أسنى اعطا و 22

 8/511 ا بتآن  لَصاص أالاام (4)

 7/536خمهصت خلول مع شتالس ا هاج ساإلكلول ( 5)

 6/22منين احملهاج ( 6)

 1/571 اعنين( 7)
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 دف دس سالبدا   فأمدا إذا أراد ا  دلس اهلَدوم علدى اععدلمن فإتدس  صدا        :"ابن تومة ر دس اه  سقا 

 .(1)"إلعاته م على اعبصود ن كل م, سعلى غا اعبصود ن

فسدتض علدى كدل مدن مياندس إعداته م أن       إن تة  ا  دلس ببدوم مدن اععدلمن     :"ابن الةمس قا  

 .(2)"م بصلهم منوةا  هل

 على من  ه ن اجل اد يف ه و احلا ة ؟

تل ا سب اء على كوسوة تلرج ه و ا ستضوة, فوه ن أسإ  على كدل قدادر مدن أهدل ا بلدل س دو       

ا  ان من أهل سلدوب اجل داد, فدإن ا حتصدل ب دم ا اسا دة سلدو علدى مدن  لدو م, الهدى            

 (3).  م اععلمن يف مجوع ا بالد 

أ  علددى مددن  بددتب مددن ا  ددلس, فددإن   ( قو ددس سفددتض عددن "):سيف الاشددوه(4)ابددن عابددل نقددا  

 عَةسا أس تااسلوا ف لى من  لو م الهى  سرتض على ه ا ا هدلر ج علدى كدل اععدلمن شدتقا      

أ  دخددل بلددلة بنهددة, سهدد و احلا ددة تعددمى ا ددنسا ا  ددام قددا  يف  ( قو ددس إن هَددم ا  ددلس).  سغتبددا 

أ  كل من ذكدت  ( قو س فوختج ا ال). علمن سا نسا ا  ام أن حيهاج إىل مجوع اع: اإخهوار

 (.5)"ساعل ون سغاهممن اعتأة سا  بل 

إذا دخدل ا  دلس بدالد اإلسدالم فدال ر دو أتدس ددو         ":يف بوان تلرج ه و ا ستضدوة  ابن توموةسقا  

س دوس مدتاد    .(6")دف س على ا قتب فا قتب, إذ بالد اإلسالم كل ا  نة دة ا بلدلة ا واالدلة   

ب  و ا  بارة إ ناء احللسد, ساسهبال  كلة دس ة بأالاام ا سقل ذكدت أن  متاد شو  اإلسالم 

ذ ك إذا سقع فإتس م ها, سإمنا مدتادو أن تصدتة اععدلمن تعدهولو ا بودام بوالدو ا دلفع, مدع         

 .ا نوت يف ا لوابط اعبولة اع هاة

, فمدن كدان   سقّول ا ،اف وة ساحلنابلدة ا ولدوب ا  دوين ابهدلاًء يف هد و احلا دة  عدافة ا بصدت        

دست دا سلدو علوددس ابهدلاًء  َدتد ملاهمددة ا  دلس, فددإن ا  ادف اتهبدل ا ولددوب إىل مدن علددى         

 (.7)معافة ا بصت فأكةت 

                                                           

 575:ا عواسة ا ،تعوة ص( 1)

 1/815احمللى ( 2)

  1/515, تسعا ا بتطيب 111-1/181 نوت فه  ا بل ت ( 3)

حممدل أمدن بدن عمدت بدن عبدل ا  ة دة عابدل ن ا لم،دبي, فبودس ا دل ار ا ،داموة سإمدام احلنسودة يف               : ابن عابدل ن ( 4)

الاشدوة رد احملهدار علدى ا دلر اعخهدار ساع تسفدة عاشدوة ابدن عابدل ن, سا  بدود ا لر دة يف            : عصتو, سمن مصدنساتس 

, م َم ا عالم 1/10ا عالم :   نوت.  هد 5010:  . نبو  ا سهاس  احلامل ة, سالواٍ  على تسعا ا بولاس  ت

 115:ص

 507/  1رد احملهار  (5)

 1/181ا سهاس  ا اا  ( 6)

 1/557, اإلتصاف 00/  1منين احملهاج  (7)
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 املطلب الثاني

 جهاد الدفعيف إذن اإلمام 

إذا هَم ا  لس على بالد اععلمن, سلدو علدى كدل قدادر أن  دلفع عدن أرضدس سعتضدس سد ندس          

كل من  لةم اسدهئ اتس يف فدتض ا اسا دة كا وا دل ن,       ا  عهطوع, سعلى ه ا  عبط إذن

 .سصاالو ا ل ن, سا عول با نعبة  ل بل 

سأمددا قهددا  ا ددلفع ف ددو أشددل أتددواا دفددع ا صددا ل عددن احلتمددة سا ددل ن فوالددو    :"ابددن توموددة قددا 

فدال   فا  لس ا صا ل ا     سعل ا ل ن سا لتوا إ شيء أسلو ب ل اإلميان مدن دف دس,   ,إمجاعا 

 .(1")نتط بل  لفع ععو اإلماا ،رتط  س ش

هد ا هدو ا صدل, ساجل داد مدن ا عواسدة ا  امدة اعتتبطدة بدس,          أما فوما  ه لق بدإذن اإلمدام فدإن    

ستنوومددس سحتبددق أهلافددس إمنددا تددهم باعهبددار ا وإ ددة هلدد ا فددإن إذن اإلمددام م هددا الهددى يف ل دداد    

اد موكدو  إىل اإلمدام,   ,  ن اجل د ا لفع, سإ  عدبط إإ إذا ت د ر كمدا صدتح بد  ك ا  لمداء      

سهو اع ين أسإ  با لفاا عدن ا دبالد, ستتتودو أعمدا  ا دلفع ساعباسمدة الهدى تهحبدق ا نا دة من دا           

 .بطتد ا  لس 

إن قددتب مددن م : يف ا  ددلس  نددة  بعدداالل اععددلمن أ بدداتلون بنددا إذن اإلمددام ؟ قددا     ما ددكقددا  

 .(2)" و مسإن ب ُ ل فلوباتلوهم سإ  رتكوهم الهى  نست إ اسهأذتوو,

سإ اعبدل مدن م, ساعاةدت,    ؛ سسالدو علدى ا نداس إذا لداء ا  دلس, أن  نسدتسا       :"ابن قلامةسقا  

, إإ أن  سَأهم علس غا دو  دافون كلبدس, فدال ميادن م       تلوا إىل ا  لس إإ بإذن ا ما

سإ دددوز  الددل ا هخلددف, إإ مددن حيهدداج إىل هلسددس حلسددا اعاددان سا هددل         ... أن  عددهأذتوو

 .(3)"اعا , سمن مين س ا ما من اخلتسج, أس من إ قلرة  س على اخلتسج أس ا بها س

 .س هأكل ه ا ا مت يف الا  قوة ا  لس سعوم شوكهس 

س دخدل  شوكُه من م عووٌم ٍكِلإ تهعارا ا طوا ف سا الاد منا إىل دفع م ":قا  يف منين احملهاج

 (.4")أطتاف بالدتا عا فوس من عوم اخلطت

 :ا د ة على سلوب اسهئ ان اإلمام يف الا  اإلماانسمن 

عموم ا د ة اعهبلمة يف الام اسهئ ان اإلمام, سا   تسول بأن ا صل سلوب اسهئ ان اإلمام 

 .يف أمور اجل اد 

                                                           

 1/181ا سهاس  ا اا  ( 1)

 8/07من غاها من ا م ا  ا نوادر سا ة ادا  على ما يف اعلستة  (2)

 1/571اعنين  (3)

 1/01منين احملهاج ( 4)
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سهدو أعلدم باةدتة      اإلمدام, مت احلتب موكو  إىلأن أ: س لاف إىل عموم ا د ة, من اع بو 

س أالدددوط دني أن  تلدددع إىل رأ دددس,  تددد دولهم, فونبددددسكددد ا  دددلس سقلددده م, سمادددامن ا  دددلس  

 (1).  لمعلمن

أما إذا ت  ر اسهئ اتس, عباغهة ا  دلس, أس ب دل اعادان أس    سدبو فوَدو الوئد  ا دلغاا عدن         

 :احلتما , س ا ة بولة اععلمن س وا  أذن كما سرد يف

ثددم اتددلف   الهددى  " :قصددة سددلمة بددن ا كددوا يف احلددل ث اعهبددلم, سفو ددا أتددس قددا      (1

  :أ باهم سقل أخ سها فَ ل  أرمو م سأقو 

 ".احلل ث... فاسهنب ت ا من م قبل أن  ،تبوا  عدوم ا تضَّدوم  دوا سا ودن ا كدا ابدأت

با , دسن إذن مدن   و ت  ي أن سلمة بن ا كوا باشت ا بها  سرمى ا  لس با ن :سلس اإسهلإ 

يف مةل ه ا ا هحدتك   ا  ان بإمااتس اسهئ ان  س,  ن احلا  كان ل اد دفع, ا نيب 

 .سلمة على ف لس سأثنى علوس  ا عت ع عوال ة ا  لس ا لاهم, سمع ه ا فبل أقت ا نيب 

أن اجل اد يف الا ة ا لفع   ل الونئ  من باب دفع ا صا ل ا     سعدل   :اع بو سمن  (2

 عدبط فو دا   ا لتوا, سما كان من ه ا ا باب ف و من ا ستسض ا  ونودة ا د    ا ل ن س

 (2). اإلذن يف مةل ه و احلا ة
 

 املطلب الثالث 

 جهاد الدفع يف ظل النظم املعاصرة

سأمدا قهدا  ا دلفع    :"تبلم أن ل اد ا دلفع م،دتسا باإتسداق , سأتدس فدتض عدن , قدا  ابدن تومودة         

فا  دلس ا صدا ل ا د    سعدل      تمدة سا دل ن فوالدو إمجاعدا     ف و أشل أتواا دفع ا صا ل عن احل

ا ددل ن سا ددلتوا إ شدديء أسلددو ب ددل اإلميددان مددن دف ددس فددال  ،ددرتط  ددس شددتط بددل  ددلفع ععددو   

سقددل تددل علددى ذ ددك ا  لمدداء أصددحابنا سغاهددم فوَددو ا هست ددق بددن دفددع ا صددا ل    . اإلماددان 

 .(3")ا واا ا اافت سبن طلبس يف بالدو

عددن ا ،ددتعي عددق ا ددلفاا   الوددث تبددت كافددة اع اصددتة  نوم ا باتوتوددةا ددسكدد  ك احلددا  يف  

كمدا يف   ا نسس, سهو الق م رتف بس من  ا بلم سما زا  ك  ك يف ظل موةاق ا مم اعهحدلة, 

)من ه ا اعوةاق  51: تل اعادة رقمتل 
4

). 

                                                           

 1/147اعنين ( 1)

 1/181ا سهاس  ا اا  ( 2)

 1/530ا سهاس  ا اا  ( 3)

 .1675موةاق ا مم اعهحلة - 4
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لام ا بدوة  س  ها اسهخلام ا بوة  للفاا عدن ا دنسس البدا  اسدهةنا وا  با نعدبة  لمندع ا  دام إسدهخ        

ب،تط أن  اون إزما  لر دس  , سهخلام ا بوة  صل علسان معل ا همةل يف  ا وارد يف اعوةاق,

سمهناسبا مع قلرو على أن  هوقف عنل مدا  هخد  جملدس ا مدن ا هدلابا ا الزمدة حلسدا ا عدلم         

 (1) سا من ا لس ون

لسان معدل  غدا   أن تادون بصدلد عد   : عدلة شدتسط من دا     بوام الا ة ا لفاا ا ،تعي  ،رتط س

م،تسا, سأن  ادون هد ا ا  دلسان الداإ سمباشدتا, سأن   دلد أالدل احلبدوق اجلوهت دة  للس دة           

)اع هل  علو ا, ساعهمةلة يف سالمة اإلقلوم ساإلسهبال  ا عواسدي سالدق تبت دت اعصدا    
2

سعلدى   (

فإن ا دلفاا عدن ا دنسس كمدا هدو لبلدة ب،دت ة, ف دو م،درتك إتعداتي, س د ثت يف تصدورو             ه ا 

هبال  ا لس  ا    صار ساق ا  من  البو, بل من ع ود ا  مة, سأدركدس ا  لمداء, ساعهداسا    اس

أن سلود احللسد ا عواسوة م ثت يف أالاام اجلماعة ساإلمامدة, سيف أالادام اجل داد, سهد ا     

ا ،أن من اعدهناا  ا د  هلدا أثتهدا يف ساقدع اجل داد ا ودوم, سسدوأتي عدث يف ذ دك يف مطلدو            

 . معهبل بإذن اه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 العددن إبددتاهوم صدداحل عبوددل,  دراسددة حتلولوددة تطبوبوددة, دار ا ن لددة ا  تبوددة,       كهور ل لدداجلتميددة ا لس وددة,  - 1

  . ا باهتة
رجب عبد المنعم متولي، ، دار النهضية العربيية، الطبعية  كتور دللحرب اإلرهاب الدولي والشرعية الدولية   -  2

 .2883األولى، 
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 اجلهل بدين اهلل عز وجل: املسألة األوىل          

 التأويل الفاسد : املسألة الثاني          
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 . املسلمني وغري املسلمني 
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 األول املطلب

 اجلهاد أسباب االحنراف يف  

 :ب اإحنتاف يف اجل اد كةاة تورد أهم ا يف اععا ل ا ها وة أسبا

 اجلهل بدين اهلل عز وجل : املسألة األوىل 

اجل ددل بددل ن اه عددة سلددل مددن أعوددم ا سددباب ا دد  أد  بأهددل ا بددلا إىل ا وقددوا يف تاسددا   

 ن اع اهددل ,سا بهددا  ضددل الاددام اععددلمن سضددل غاهددم مددن اعددواطنن ساعبددومن  ,اععددلمن

 اععددهأمنن سغاهددم  ددن عوددم اإلسددالم شددأن دمددا  م سعصددم ا باإلسددالم أس ا   ددل سا مددان,  

ساجل دل بأصدو  ا عدلف ا صداحل     , عام  ،مل اجل ل با والون ا اهاب سا عدنة   سا ساجل ل 

سك  ك اجل ل  باصدل  , ر  م اه سمن َ م ا واض  ا بن اععهبوم ا    إ اعولاج فوس 

ساجل ددل عبوبددة اإلميددان سصددلهس با عمددا  سغددا ذ ددك مددن أتددواا  , ا ا  امددة ا ،ددت  ة سقواعددله

–سهو داء علدا  إذا اادن مدن صداالبس ذهدو بآختتدس سدتوداو        , اجل ل ا     ود  بصاالبس 

- ت وذ باه من ذ ك

سهلدد ا كددان ا  لمدداء ا تبدداتوون ا  دداعون بدداه سبتسددو س سبل نددس هددم أهددل اخل،ددوة سهددم ا دد  ن       

 23:فاطت إمنا  ،ى اه من عبادو ا  لماُء  : ت اىل  زكاهم رب م قا 

 9:ا ةمت قل هل  عهو  ا   ن   لمون سا   ن إ   لمون  : سقا  ت اىل 
 :سما أالعن ما قا  ا  المة ابن ا بّوم ر س اه 

 ساجل ل داء قاتل سشساؤو               أمتان يف ا رتكوو مهسبان

 (1)سنة              سطبوو ذاك ا  اا ا تباتي  تل من ا بتآن أس من         

فاجل ل با ل ن هو من أعوم ا سباب ا    ل  أرباب تلك ا  ملوا  اإللتاموة علدى اجلدتأة   

علددى د ددن اه عددة سلددل سعلددى دمدداء اععددلمن سأعتاضدد م سأمددواهلم ساإلقددلام علددى تاسددا            

 (.2)اععلمن بنا الَة سإ بتهان 

 :سه ا اجل ل  ،مل 

اجل ل ب بولة أهل ا عنة ساجلماعة, سذ ك أن عبولة أهل ا عنة هي احلارس بدإذن اه   -1

  .من كل احنتاف  ت ا هي ا صتاط اععهبوم ساعن ج ا بو م

 سكددل عمددل إ  وافددق :اجل ددل با سبددس ا ،ددتعي اعددبين علددى ا اهدداب سا عددنة ا صددحوحة -2

 . بلوة اجل ادك, ا ،تا ف و متدسد على صاالبس

بددل أصددبحوا  ،ددن ون   :لمدداء ا ،ددت  ة ا تاسددخن يف علددم ا اهدداب سا عددنة  ا ب ددل عددن ع -8

 .س عه لفوت م, حيهبتست مسبل , علو م يف جما ع م سمنهل ات م

                                                           

 .ا نوتوة إبن ا بوم (  1

 517/ص: ا هبت ت يف الام سخطورة ا هاسا سا هسَا (  2
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 لَ ددل  الهموددةسهدد و تهوَددة   :ا هلبددي عددن أهددل ا بددلا سا هددواء ساإحنتافددا  ا سات ددة     -6

 . عنحتفةساإتلواء حت   واء تلك اجلماعا  ا, با  بولة سا ب ل عن علماء ا عنة

ا خ  بوواهت ا نصوص دسن فبدس سإ اعهبدار  لإ دة اعس دوم, سإ قواعدل اإسدهلإ , سإ        -1

 .اجلمع بن ا د ة, سإ اعهبار  س م ا  لماء, سإ توت يف أع ار ا ناس
اجل ددل  باصددل ا ،ددت  ة؛ سهددي غا ات ددا, ساحلاددم ساع دداتي ساعصدداحل ا دد  شددتع             -1

  .إىل إقامة اعصاحل ا ختس ة سا لتوو ةسا   ت ود , ا الاام من ألل ا
سمدن  , سأتدس إ حيهمدل اخلطدأ   , فبل  ت  ا ،خل أن رأ س هدو ا صدواب  : اإلعَاب با تأ  -1

 .هنا تن،أ عنلو اإلعَاب بآرا س سعلم ا هخلي عن ا

, أس تبدل ا خبدار بدال تةبد     ,  َتد ا وندون أس ا ،دا  ا   : ا ه موم سا هعتا يف ا الاام -3

سقددل  اوتددوا , تهمةددل يف إطددالق ا الاددام اخلاطئددة علددى أشددخاص , فوو ددل تهوَددة عاعددوة

        .علماء أس سإة أمت

 (ا هحت ف ) ا هأس ل ا ساسل : املسألة الثانية 

سهددو , ا هأس دل ا ساسددل  : مدن أعوددم ا سدباب احلاملددة  هدل ا بددلا علدى تاسددا اععدلمن هددو      

سهد ا ا هأس دل ا   ,  دل ول  بدرتن بدس    صتف ا لسا عن اإالهما  ا تال  إىل اإالهما  اعتلدوح  

  تفس ا علف ا صاحل سإمنا هو من تعموة أهل ا بلا من اع هة ة ساجل موة ساخلدوارج سغاهدم   

 ( .1)سه ا ا هأس ل قل اتسق سلف ا مة سأ مه ا على ذمس سإبطا س , من أهل ا بلا 

 ,بندددا الدددق سهددد ا ا عدددبو يف احلبوبدددة هدددو ا باعدددث  هدددل ا دددهاسا علدددى تاسدددا اععدددلمن 

سيف البوبدددة ا مدددت تلدددك , سسسدددوله م يف ذ دددك تأس دددل ا نصدددوص ا ،دددتعوة علدددى مدددا   هبدددلسن   

س  ا كدان ا هأس دل ا ساسدل    , ا نصوص إ تعاعلهم على ذ ك بل تتد تلك اع هبلا  ا ساسلة 

 .هو سبو كل شت سفهنة سق   فو ا ا مة سأد  إىل فتقه ا

فدافرتاق أهدل ا اهدابن سافدرتاق هد و ا مدة علدى         , ة سباجلملد : )) قا  ابن ا بدوم ر دس اه      

سا بتامطدة   سإمنا دخل أعلاد اإلسدالم مدن اعهسلعدسة   ... ثالث سسب ن فتقة إمنا أسلبس ا هأس ل 

فمددا امددهحن اإلسددالم  حنددة قددط إإ    , مددن بدداب ا هأس ددل    سا باطنوددة ساإلمساعولوددة سا نصددا ة  

 (.2) سسبب ا ا هأس ل

فبدل  , ا    أسقع اخلوارج يف فهنة ا هاسا إمندا هدو ا هأس دل ا ساسدل      سقل ذكت أهل ا  لم أن

أهددل ا ن ددتسان تددأس وا آ ددا  مددن   : )) ... عددن ا لددحاك أتددس قددا    -ر ددس اه–ذكددت ا بنددو  

ل لددوا علم ددا فعددساوا ب ددا ا ددلماء   , ا بددتآن يف أهددل ا ببلددة سإمنددا أتة دد  يف أهددل ا اهدداب    

 (3)( ةا موا  سش لسا علونا با لالساته بوا

                                                           

 71-1/11: جمموا ا سهاس   1)

  .  1/015: إعالم اعوق ن  (  2

 .  1/015: إعالم اعوق ن  ( 3
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ساخلددوارج إمنددا تددأس وا آ ددا  مددن ا بددتآن علددى مددا       : ))  -ر ددس اه–س بددو  شددو  اإلسددالم   

 ( .1(( )سل لوا من خا ف ذ ك كافتا  , اعهبلسو 

كدم لندى   : )) مبونا  لنا ة ا هأس ل ا ساسل علدى ا دل ن سأهلدس     -ر س اه–س بو  ابن ا بوم 

إإ با هأس دل   -رضدي اه عندس  –ف ل قهل عةمان , ا هأس ل ا ساسل على ا ل ن سأهلس من لنا ة 

ساحلدتة   -رضدي اه عندس  –سك ا ما لت  يف  وم اجلمل سصدسن سمبهدل احلعدن    , ا ساسل 

سافرتقدد  ا مددة علددى ثددالث   , سرفلدد  ا ددتساف   , سهددل ختلدد  اخلددوارج ساعهة دد  اع هة ددة   

 (2(( )سسب ن فتقة إإ با هأس ل ا ساسل 

ا ساسددل بأهددل ا بددلا مددن اخلددوارج سغاهددم الوددث أد  ب ددم إىل  سهادد ا جنددل مددا ف ددل ا هأس ددل 

فبددل أد  , سا ندداظت فددو ساق نددا اع اصددت دددل أثددت ذ ددك ظدداهتا     , ا ددهاسا سا بهددل بنددا الددق  

ثدم  , ب  و  اخلوارج اع اصت ن من ا سئا  ا لا ة اعنحتفة إىل تاسا احلادام ساجملهم دا    

سا ه ددل  علددى  , ا تسددس سا مددوا  اع صددومة    ا ددهسَا سا بهددل ساإعهددلاء ا ثددم اجملددتم علددى     

 .أعلا  ا تسوس اعمهلاا  ا  امة ست و ن أمت ا مة يف

 الشبهات: املسألة الثالثة 

با صدددورة  وو دددت ب دددلهم عدددن مصدددادر ا دددوالي,     اسهدددي تدددوا مدددن ا هأس دددل, س ادددن إفتادهددد   

هدددا  ضدددل أد  إىل لندددوح ب ددد  اعنومدددا  اعنهعدددبة إىل اإلسدددالم إىل ا ب ساعهمدددادهم شدددب ا 

الاام اععلمن سغاهم من اعدواطنن ساعبدومن يف ا دلس  اإلسدالموة باسدم اجل داد , سهد و        

سهدي كدةاة,  ادنين سدأذكت مدا   دل مةداإ         ،ب ا  أسق د  أصدحاب ا يف هد ا اإحندتاف     ا 

 :علو ا يف ه ا ا باب فمن ا

 شبهة اعتبار اجلهاد غاية (1

 اندس  , سنام اإلسالم كما تبلم يف فلدلس  سهو ذرسة, إ شك أن اجل اد من أعوم ا  بادا 

بدل الهدى   , علدى اجل داد   سا   ل سا علمبل ا نصوص تل  على تبل م ا لعوة ,  وس غا ة ب اتس

رسدو س   سأمدت اه  , سمن  وس من أهدل اجل داد  , إذا سقع ا بها  التم اه قها  من ا  باتل

       ی ی جئ حئ  ی ی) :فبدا  , إىل تبل م ا عدلم مهدى مدا لدن  ا عدلاء إىل ذ دك

ڳ ) :كمدا يف قو دس ت داىل   , سك  ك يف قها  ا بنداة قدلم ا صدل  علدى ا بهدا      , ( 3)(مئ ىئ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

( 4)(ھ ھ
ے ۓ ): قددا  سددبحاتس, سألددو ا اددف إذا الصددل  ا سوئددة مددن ا سئددة ا باغوددة, 

                                                           

 . 5/011: تسعا ا بنو  (  1

 . 01/511: جمموا ا سهاس  (  2

 .15:ا تسا (  3)

َُتا (  4)  .1:احُل
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فهبن من ذ دك كلدس سغداو أن ا بهدا      , (1)(ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

س دوس   بل هو ضتسرة  شتا يف أضوق احللسد,  ة اإلسالموة  وس مبصوًدا عل ذاتسيف ا ،ت 

مدن اع لدوم أن ا بهدا  إمندا شدتا  للدتسرة س دو        : "قا  شو  اإلسالم ر س اه, مبصودا    اتس

 (.2")أن ا ناس آمنوا با اهان سا  ا  عا االهوج إىل ا بها 
 ياسيةشبهة إلغاء الواليات واألقاليم واحلدود الس (2

, اسدهطاعه ا إذا كدان هد ا باخهوارهدا س   , ا صل أن تاون ا مة اإلسالموة حت  را ة سااللة

فا ،دت  ة أثبهد  شدتعوة كدل مدن       -سه ا هدو ا واقدع  -ف ذ ك ال ان إذا كان احلا  خ

 بددو  شدو  اإلسدالم ر ددس   , ساسدهبت  ا مدور  دس   , ثبهد   دس ا وإ دة يف بلددلو ا د   تنلدو علوددس     

اون  لمعلمن إمام ساالدل, سا بداقون توابدس, فدإذا فدتض أن ا مدة ختلد         سا عنة أن  : "اه

عن ذ ك ع صوة من ب ل ا, سعَة مدن ا بداقن, أس غدا ذ دك فادان هلدا عدلة أ مدة,  ادان          

ساإتبعام يف ا مة  وس س ول , (3")دو على كل إمام أن  بوم احللسد, س عهويف احلبوق

فاععدلمون ا  , الفدة ا  باسدوة إىل  ومندا هد ا    إمندا هدو مدن ع دل اخل    , اإسه مار الهدى  نادت  

سأمدا ب دل   : " قدا  ا ،دوكاتي ر دس اه   , سإمندا ت دلد  سإ ده م   , دهم وا علدى خلوسدة ساالدل   

فم لدوم أتدس قدل صدار يف كدل قطدت أس أقطدار        , اته،ار اإلسالم ساتعاا رق هس ستباعدل أطتافدس  

سإ  نسد   ب لد م أمدت سإ    , كد  ك ا وإ ة إىل إمام أس سدلطان سيف ا بطدت ا خدت أس ا قطدار     

, فددال بددأس به ددلد ا  مددة سا عددالطن , ت ددي يف قطددت ا خددت سأقطددارو ا دد  رل دد  إىل سإ هددس  

سدددو ا طاعددة  اددل ساالددل مددن م ب ددل ا بو ددة  ددس علددى أهددل ا بطددت ا دد    نسدد  فوددس أسامددتو          

لدو  سإذا تبتر ثبو  شتعوة كدل سدلطان تن  , (4...")سك  ك صاالو ا بطت ا خت, ستواهوس

سا طاعدة سالبدة بداع تسف  ادل     , على بلل ساسهبت ا مت  س فاحللسد ا عواسوة م هاة شدتًعا 

 سهد ا  بطددل , سعلدى كددل الداكم أن  بددوم شدتا اه يف سإ هددس   , الداكم معددلم تنلدو يف بلددلو  

 ., سسوأتي عث ه و اععأ ة يف اعهناا  اع اصتةه و ا ،ب ة سقل سبق اإلمجاا يف ه ا
 القات مناقضة ملبدأ الوالء والرباءشبهة اعتبار الع (3

إن عبودلة ا دوإء سا دااء إ تنداق  ا ه امدل مدع غدا اععدلمن  دا شدتعس           :  با  يف ا تد علو ا

ڃ چ چ چ ) :فا ،ددت  ة أمددت  باإلقعدداط مددع غددا اععددلمن سبددتهم كمددا قددا   , اه

, (5()چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

سأباال  أ ًلا تاداح تعدا  م مدع مدا بدن ا دةسلن       , أستوا ا اهابسأباال  أ ًلا ط ام ا   ن 
                                                           

َُتا (  1)  .1:احُل

 .5/081, اجلواب ا صحو  عن بل  د ن اععو (  2)

 .81/571جمموا ا سهاس  : اتوت(  3)

 .1/150,  ل،وكاتي, ق على اللا ق ا زهارا عول اجلتار اعهلف: اتوت(  4)

 .1:اعمهحنة(  5)
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عامل غا اععلمن من ا و ود سا نصدار    سا نيب , من اعودة سا ت ة كما ذكت اه ذ ك

ساشدرت  مدن م   , بدل أالعدن إ دو م سعاملد م باحلعدنى     , فلم  نب  هلدم ع دًلا  , سغاهم با  ل 

إلالعدان إ دو م  دا  بطدع م دس اإلتعدان علدى أتدس         سسصى أصدحابس با , سدعا هلم باهللا ة, سباا

سقددل : " بددو  شددو  اإلسددالم ر ددس اه, مددن ا ه ددامال  اع،ددتسعة ا دد  إ تنددايف ا ددوإء سا ددااء

حتصل  لتلل موادت م  تالم أس الالدة فهادون ذتبدا  دنبل بدس إمياتدس سإ  ادون بدس كدافتا          

سأتدة  اه   خبدار ا دنيب   كما الصل من الاطو بن أبي بله ة عا كاتو اع،دتكن بدب   أ  

 .(2)"( 1)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) فوس

 وعدد  علددى درلددة  , سمناصددتت م علددى اععددلمن  ددل ن م ثددم إن اعددوإة احملتمددة سهددي حمبدده م   

:  بدو  ابدن لت دت ا طدا     , سااللة بل هي علدى شد و ب لد ا ماسدتة سب لد ا غدا ماسدتة       

سا نصددار  دسن اعدد منن, سمددن  هددو َّ ا و ددود  , ( 3)(ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ) :ببو ددس   ددين "

فإن من توإهم ستصت هم على اع منن, ف و من أهل د ن م سملده م, فإتدس إ   :  بو . فإتس من م

سإذا رضدوس سرضدي د ن دس, فبدل عداد       ,  هوىل مهوً  أالًلا إإ سهو بس سبل نس سما هو علودس راضٍ 

هل ا  لم  نصدار   ما خا سس سس ِخطس, سصار الُامس اُلام س, س   ك ال َام م نت الام من أ

بدددين تنلدددو يف ذبدددا ح م ستاددداح تعدددا  م سغدددا ذ دددك مدددن أمدددورهم, بأالادددام تص دددار   بدددين   

إسددتا ول, عددواإت م إ دداهم, سرضدداهم  لدده م, ستصددتت م هلددم علو ددا, سإن كاتدد  أتعدداب م        

 (.4") تعاب م خما سة, سأصل د ن م  صل د ن م مسارق ا

 شبهة احلاكمية وتكفري احلكام  (4
أن ا ددلس  اإلسددالموة سا تومددة اع اصددتة اسددهبل   ا ،ددت  ة اإلسددالموة    : ذكددتسخالصددة مددا 

سمدن ا حيادم  دا    ), سحتاوم ا بواتن كست خمتج من اعلدة , بهحاوم ا بواتن ا وض وة

 .(5) (اتة  اه فاؤ ئك هم ا اافتسن

ا  ددة ا دد    : هدد ا حيهدداج إىل بعددط س ددوس هدد ا جمددا  اإلطا ددة س اددن تبددو         اجلددواب عددن  س

بدل قدل قدا  ب د      , (6)سها حمل خالف طو ل بن ا  لماء سأثت ابن عباس فو ا م لوم ذكت

, إن  ل ه و  ا  ة على ظاهتها دسن اسهحال  أس لحود هو مد هو اخلدوارج  : ب   ا  لماء

                                                           

 .5:اعمهحنة(  1)

 .7/100جمموا ا سهاس  (  2)

 .15:اعا لة(  3)

 .1/151تسعا ا طا  (  4)

 .11:اعا لة(  5)

 إتدس  دوس بدا است ا د    د هبون إ ودس , إتدس       : ) أتس قا  أختلس احلاكم يف اععهلرك عن طاسسس عن ابن عباس (  6

.( كسدت دسن كسدت    اْ َادداِفُتسن    س م ن  َّمت   حتُام ِبم آ َأتة    ا لَُّس َفُأسَ ِئَك  ُهُم  وس كستا   نبل عن اعلة , 

 . ( .صحو  : ) سقا  ا  هيب ( . ه ا الل ث صحو  اإلسناد سا  تلاو : ) احلاكم ثم قا  
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س ،ددرتط أن , سأن هدد و ا اسددت يف هدد و ا  ددة حممددو  علددى ا اسددت ا صددنت أس كسددت ا  مددل  

ثدم إن ا بدو  بأت دا مدن ا اسدت      , ا است ا كدا  اون هناك اسهحال  أس لحود  لحادم بد  

علدى  , ا صنت م هو الا ا مة عبل اه بن عبداس رضدي اه عندس سسافبدس مجدع مدن ا  لمداء       

 .سإ الاًما دسن تست ق, أن ا بواتن إ تأخ  سصس ا ساالًلا

 االحنراف الفكري: املسألة الرابعة 

علدددى مباتلدددة اععدددلمن ستاساهدددم  مدددن أعودددم ا سدددباب احلاملدددة  لسئدددا  ا لدددا ة اعنحتفدددة  

 .ساإفهوا  على الاام م ساخلتسج عن طاعه م هو اإحنتاف ا سات  

, ا   من بس اجملهمع من قوم سأخدالق سم  ل،تا مول ا سات سُمخا سهسهو اإحنتاف ا سات  س

سمددا تعددود فوددس مدددن ثبافددة , سمددا حتامدددس مددن أتومددة سقدددواتن , ساحنتافددس عددن ا وسدددطوة          

 (1" )او ا هطتف سواء يف ا ه،لد أس ا هست ط ساإعهلا  باب

 هطدتف سا نلدو ا د    رتتدو علودس ا  ندف ساإلرهداب ؛  ن ا هطدتف         سهو يف البوبهس قت دو مدن ا  

سا نلددو ُمَدداسزة الددل اإعهددلا  سعددلم ا هوسددط , فا هبصددا يف ا هاددا وف ا ،ددتعوة سا هسددت ط  

ف دو خدتسج عدن ا وسدوطة     , سبد  ك  (2")فو ا تطتف, كمدا أن ا نلدو سا ه،دل ل فو دا تطدتف     

ساإعهلا  يف ف م ا مدور ا ل نودة ستطبوبات دا ,  دا ُ ،دّال خطدتا  علدى تودام ا لس دة سأمن دا           

 (.3)ا وطين بال مبومات ا 
 : هل  ا ها ي ما سبق سمن خال  

أن اإحنتاف ا سات  ُ خا ف عبولة اجملهمع , سما   من بس مدن قدوم سأخدالق , سمدا  عدود      . أ

  .فوس من ثبافة 

أن اإحنتاف ا سات  ختسج عدن ا وسدطوة ساإعهدلا  , ف دو إمدا  هَدس  لنلدو سا ه،دلد يف         . ب

 . ا ل ن , أس  هَس إىل ا هست ط سا هبصا يف ا بوام با والبا  ا ،تعوة 

أن اعنحددتف فات ددا    ددول يف عة ددة الهماعوددة ؛  ن تصددوراتس سآراءو , سمددا  دد من بددس مددن  . لددد

 .  أفتاد اجملهمع فات ُتخا ف ما هو سا ل بن

أتس سبو م م مدن أسدباب تسادك اجملهمدع ساحنال دس , سهدو خطدت علدى ا نودام اإلهمداعي           . د

 سا عواسي ساإقهصاد  

أن اإحنتاف ا سات  ُمخا ف  مسالم ؛  تدس إ  لهدةم  دا  دلعو  دس اإلسدالم مدن اإل هدةام         . هد

  . ُب ل عن احملتما   ن ج ا وسطوة ساإعهلا  , سأداء ا والبا  ا ،تعوة , سا

                                                           

هد 01/55/5151ا صادرة بهار   , لت لة ا ت اض, اإلرهاب اعادة ا سىل من اإتساقوة ا  تبوة عاافحة: اتوت  (1)

 (.51151)ا  لد 

 .1/ص: ماوتا  مس وم ا من ا سات  هلوا بن  إمساعول(  2)

 .57/ص, حنو بناء إسرتاتوَوة سطنوة  هحبوق ا من ا سات    بل احلسوا اعا اي(  3)
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 املطلب الثاني

 العمليات القتالية اليت تشن باسم اجلهاد 

 ضد املسلمني وغريهم

ا ناظت يف ه و ا  ملوا  ا بها وة ا    بوم ب ا ب   من  نهعبون إىل اإلسالم ددل أت دا        

, ما هاسا  لم منن س دوإة أمدته  : قل اشهمل  على كةا من اجلتا م ا اا  سمن ذ ك 

, ستتس ددع ا مددنن , ساإلخددال  بددا من  بنددا الددقا تسددس اع صددومة قهددل سمددا  دد د  إ وددس مددن 

ا  ام فلال عن اسهنةاف ا طاقا  سهلر ا مدوا  ساعبدلرا  ساعمهلادا  ساعن،دآ  ا  امدة      

سما  رتتو على ذ دك مدن إضد اف ا مدة ستستق دا ,ساسدهةارة أعدلا  ا ستعدلط م علو دا سغدا           

 .ا  وومة ذ ك من اعساسل 

ستدنسا   سدالم ت،دو س صدورة اإل  : سمن أعوم لنا ا  ه و ا  ملوا  ا بها وة على ا ل ن سأهلدس  

فإن مةدل هد و ا عمدا  تلدبِّس علدى عامدة ا نداس, ستنّسدتهم عدن ا دل ن, كمدا            ,  ا ناس عنس

أت ا ت،ّوو صورة اإلسالم سأهلس عنل غدا اععدلمن, ستصدّلهم عدن اعهناقدس, ستلدل بعدبب ا        

  .(1)أقلام ستة أف ام,

س َ ا ت هَِّخُ سا َأ تم دات ُامت د خ ل دا ب وتدن ُامت َفه دِة َّ َقدل ٌم ب  تدل  ُثُبوِت  دا س ت دُ سُقوا          : كما قا  اه ت اىل

  . (2)ا عُّوء  ِبم ا ص ل دتُتمت ع نت س ِبوِل ا لَِّس س َ ُامت ع   اٌب ع ِووٌم 

باإلرهداب سبعدبب ا أصدبحنا تعدمع ست،داهل      سقل سصم اإلسالم سأهلس بعدبو هد و ا  ملودا     

ما   اتوس اععلمون يف دس  ا نتب من إ  اء ست صو ستدتبل  دومي  بدّ  ملدالع اععدلمن      

س دا  -من اسه، ار ا من على ذس  م س هلاات م, بل " اإلتعاتوة"س سبلهم أدتى البوق م 

ا د  ا تعدلم مدن    سصل ا ه ل ل ساإل  اء يف كدةا مدن ا الودان إىل دسر ا  بدادة      - ألسف

 !!ا هخت و يف ب   ا ماكن باحلتق تارة, سبا تسوم اع ونة سإ باء ا باذسرا  تارة أخت 
س بل تادتر  موداهت هد ا اإل د اء يف غا دو دس  ا ندتب سا ت دل تبهصدت علدى ا فدتاد بدل            

ت ددّلت م إىل ب دد  اع سعددا  احلاوموددة سا الددةاب ا تمسوددة ا دد  طا ددو ب لدد ا بطددتد          

إعادت م إىل بللات م, ثم تطور ا مدت إىل إهاتدة مبلسدا  اععدلمن سا ه دتض هلدا       اععلمن س

 .با هَت   ساإلساءة

تندامي اع،داعت ا عدلبوة بداو اإلسدالم ساععدلمن يف       كما أدة ه و ا  ملودا  اإللتامودة إىل   

ا اجملهم ا  ا نتبوة, س وًما ب ل  وم تتسخ  ه و اع،اعت سبّ ر  يف ا وللان ا نتبدي فومد  

ا ددد   ُ  دددّتف " اإلسدددالموفوبوا"صددار ُ  دددتف بددداخلوف اعتضدددي مدددن اإلسدددالم يف ا ندددتب, أس  

 . ع ى  لبهل سسسك ا لماء  اإلسالم على أتس د ن إرهابي دمو ,

                                                           
 وما بعدها 356/ األعمال الفدائية لسامي الحمود ص(  1

 67: نحلال(  2
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   ك الهم   كلمة ا  لماء  يف ه ا ا  صت علدى أن هد و ا  ملودا  حمتمدة إددوز ا بودام       

اع،دداركة أس بددأ  سلددس مددن ا ولددوو   بددا تأ  أس ب ددا سإ اع،دداركة فو ددا بددا نسس أس باعددا  أس 

ا هأ ول أس ا نصتة أس ا عاو  علو ا ب ل ا  لم عبوبه ا سالبوبدة مدن  بومدون ب دا , س دل       

 :عا سبق ما  أتي 

من أصو  أهدل ا عدنة ساجلماعدة ,أت دم حيهداطون أشدل اإالهوداط يف احلادم علدى           :أسإ 

ن با دل ول ا بداطع أن هد ا ا س دل أس     اعخا ف باسدت أس شدتك أس ظلدم أس فعدق ,الهدى  هدب      

فددال حيامددون علددى شددخل  , ا بددو  كسددت , س ستقددون يف ذ ددك بددن ا اسددت سا اددافت   

ب ونددس باسددت إإ ب ددل قوددام احلَددة ا تسددا وة علوددس , سحتبددق شددتسط ا ددهاسا يف البددس         

 .ساتهساء اعواتع من احلام بس 

َ م ا واضد  اععدهبوم يف   ساجل ل بأصو  أهل ا عنة ساجلماعة يف باب ا دهاسا , س دن   

هد و  من أعوم ا سدباب ا د   لد     , ذ ك ,ساجل ل  باصل ا ،ت  ة سقواعلها ا  امة 

على اجلتأة ساإلقلام على تاسا أهل اإلسدالم بندا د ودل     أرباب ه و ا  ملوا  اإللتاموة

إذ  و سقسوا على ا نصوص ا ،تعوة ا اةاة ا   الد ر  أشدل ا هحد  ت مدن     , سإ بتهان 

اسا اععلمن سما تلمنهس من ا وعول ا ،ل ل على ذ ك إرتدلعوا عدن غدو م سضدالهلم     ت

 (1)سل ل م 

ن ا هاسا الاٌم شتعي من أالاام ا دل ن  دس أسدبابس سضدوابطس سشدتسطس سموات دس       ثم إ

ابدن تومودة ر دس     سآثارو , شأتس يف ذ ك شأن سا ت ا الاام ا ،تعوة قا  شدو  اإلسدالم  

:" اه  سقدا  ر دس  . هدد .ا2..."شدتعي سإمندا  ةبد  با د دة ا ،دتعوة     ا است الام  ..: "اه 

فل  ا كان أهل ا  لم سا عنة إ  استسن من خا س م سإن كان ذ ك اعخا ف  استهم؛ 

 ن ا اسددت الاددم شددتعي فلددوس  متعددان أن   اقددو  ةلددس كمددن كدد ب علوددك سزتددى     

,  الددتاٌم حلددق اه  بأهلددك  ددوس  ددك أن تادد ب علوددس ستةتددي بأهلددس  نَّ ا ادد ب سا ةتددا      

سكدد  ك ا ددهاسا الددق ه فددال  اسددت إإ مددن كسددتو اه سرسددو س سأ لددا  فددإن تاسددا    

ا ،خل اع ن سلواز قهلس موقوف على أن تبلندس احلَدة ا نبو دة ا د   اسدت مدن خا س دا        

 .هد.ا3..."سإإ فلوس كلُّ من ل ل شوئا من ا ل ن  است

أن دماء اععدلمن سأعتاضد م سأمدواهلم حمتمدة     , ة بن ا م ا  اجملمع علو وا صمن  :ثاتوا 

سا ه دتض  دس  دا قدل     أسهو سدس  اععدلم أ  تتس دع , سأتس إدوز  فال حيل شيء من ا إإ با ،تا

نسس س ا د ا دل ن س السدَا  : سهدي   اخلمدس سلوب السدا ا لدتسرا    , كما اتسبوا على    ذ س

                                                           

 . 517/ص : ا هبت ت يف الام سخطورة ا هاسا سا هسَا ع ا ي ا ،و  سلومان أبا اخلول (   1

 .57/71: جمموا ا سهاس  (   2

 . 5/815:على ا بات  ا تد(  3
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 احلو ددد  هلدددد و اعصدددد عددددسك دم اععددددلم ست ت لدددس  لم ا ددددك تس ا  بدددل سا  ددددتض ساعدددا  , ف  

 : سا د ة على ذ ك كةاة من ذ ك ,  س, سلتمية يف البا لتسر ة

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ) :قو ددس ت دداىل

 .فاه سبحاتس ست اىل   وم دم اع من اععلم[. 91: النساء](   ں ں ڻ ڻ ڻ 

َأمتدو اَ ُامت ال دت اٌم   نَّ ِدم داء ُكمت س  ِإ) :   وم احلدج ا كدا يف الَدة ا دوداا     ةخطبيف  ا نيب و  سق

  . (1)(ع َلوتُامت كُحتتم ِة   وتِمُامت ه   ا ِفي ش  تِتُكمت ه   ا ِفي ب َلِلُكمت ه   ا

إ   ِحلُّ د ُم امتدِتٍ  ُمعتدِلٍم   ،تد  ُل َأنت إ ِإَ دس  ِإإ ا لَّدُس س َأتِّدي ر ُسدوُ  ا لَّدِس ِإ َّدا          ": ا دم اععلمسقا   م وًم

َ م اع ِةا : ِبِإالتل   ث الٍث  (.2")ةَّوُِّو ا ةَّاِتي س ا نَّْسُس ِبا نَّْسِس س ا هَّاِرُك ِ ِل ِنِس اْ ُمَساِرُق ِ ْل

: التمة دم اععلم سأن التمهدس أعودم عندل اه مدن زسا  ا دلتوا      سقا  صلى اه علوس سسلم مبونا

 .(3") ةسا  ا لتوا أهون عنل اه من قهل رلل معلم"

ا د را ع اعسلدوة إىل للدو اعساسدل ستسو د  اعصداحل فحتمد         قل التص  ا ،ت  ة علدى سدل   س

مدن  دل علوندا ا عدالح فلدوس      : "سذ ك ببو س صلى اه علوس سسلمى اععلمن  ل ا عالح عل

سعا  لةم من فمل سقهل  لمعلمن, سكل سبو أد  إىل قهدل م صدوم بندا الدق ف دو      , (4")منا

 .باصل؛ عا تبتر من أن ا وسا ل هلا أالاام اع حمتم

من أشار إىل أخودس عل دلة فدإن اعال ادة تل ندس      : "قا  رسو  اه : قا  عن أبي هت تة س

 (.5")الهى سإن كان أخاو  بوس سأمس

فوددس تأكوددل التمددة اععددلم سا ن ددي ا ،ددل ل عددن تتس  ددس سهو سددس         : "قددا  ا نددوس  ر ددس اه  

مبا ندة  " ان أخداو  بودس سأمدس   سإن كد : "سا ه تض  س  ا قل   ذ س, سقو س صلى اه علودس س سدلم  

يف إ لاح عموم ا ن ي يف كل أالل سدواء مدن  ده م فودس سمدن إ  ده م سسدواء كدان هد ا هدةإ            

 (.6")س  ًبا أم إ؛  ن تتس ع اععلم التام بال الا 

إذا مدت أالدلكم يف معدَلتا أس يف سدوقنا سم دس تبدل       :"قدا   عدن ا دنيب   : عن أبي موسى س

 (.7) " صوو أاللا من اععلمن من ا ب،يء فلومعك على تصاهلا باسس؛أن

                                                           

 (.1)سمعلم الل ث رقم (. 5781) أختلس ا بخار  الل ث رقم (  1)

سمعددلم يف كهدداب  ,(1171) : أن ا دنسس بددا نسس : ىلبداب قددو  اه ت ددا  -أختلدس ا بخددار  يف كهداب ا ددل ا    ( 2

 .مع ود رضي اه عنس , من الل ث عبل اه بن(5171)باب ما  باح بس دم اععلم  -ا بعامة

سا لسدا  دس,   ( 8111), سا نعا ي يف كهداب حتدت م ا دلم بدتقم     (5811)ا رتم   يف كهاب ا ل ا  بتقم  أختلس( 3

 . سصححس ا  باتي يف صحو  سنن ا نعا ي

 .(515: ), سمعلم الل ث رقم7171: أختلس ا بخار  الل ث رقم(  4)

 .1382: , ح3/88أختلس معلم  ( 5)
 .11/111شتح ا نوس  على معلم (  6)
 (.2111( ) 2119/  6:, سمعلم ( 1111)11/111أختلس ا بخار , (  7)
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هد ا مدن تأكودل التمدة اععدلم  دئال  دتسا ب دا أس  د ذ ؛  ن اععدالل مدورسدة            : "قا  ابدن بطدا   

بدداخللق, سإ سددوما يف أسقددا  ا صددلوا , فخ،ددي علوددس ا عددالم أن  دد ذ  ب ددا أالددل, سهدد ا مددن  

 .(1") بلول ا لم سكةاوا ه ووم : ساعتاد ب  ا احلل ث. كت م خلبس, سرأفهس باع منن

إ  ددةا  اعدد من يف فعددحة مددن د نددس مددا ا  صددو دًمددا        : "س قددا  ا ددنيب صددلى اه علوددس سسددلم    

  (2)"التاًما

إن مدن سرطدا  ا مدور ا د  إ خمدتج عدن أسقدع تسعدس فو دا سدسك           : "أتس قدا   س عن ابن عمت 

 .(3)"ا لم احلتام بنا اللس

, ستودتا عدا سقدع     مدن ا بهدل سسدسك ا دلم احلدتام        وومدة اعساسدل ا  ا  ملودا   ه وا يف ستوتا  ع

ا  لمداء   فهداس  , فبدل أطببد    بعبب ا من اجلتا م ا  وام يف بالد اإلسالم سغا بدالد اإلسدالم   

علدى إتادار سحتدت م    سهوئدة كبدار ا  لمداء ,    جمدامع ا سبدس   قدترا   اع اصت ن سجلان ا سهو  س

س وعد  مدن    ساإلفعداد يف ا رض ,    دلسان هد و ا عمدا , سأت دا مدن ضدتسب ا بندي سا      سبت م 

  (.4) يف شيء اجل اد اع،تسا
 

 املطلب الثالث

 سلطة ولي األمر جتاه من يعلن اجلهاد

 ضد املسلمني وغري املسلمني

تبددلم يف اعباالددث ا عدداببة بوددان البوبددة اجل دداد سغا هددس سأهلافددس , سأتددس منددوط بددو ي ا مددت إ   

لوا  قها وة ضل اععلمن سالاام م سضل غا اععدلمن   نازعس فوس أالل , أما ما  بع من عم

با لاخل ساخلارج باسدم اجل داد , ف د ا يف البوبهدس  دوس مدن اجل داد يف شديء ,سهدو مدن بداب            

معددلحة مجاعددا  إرهابودة منومددة   تبدوم ب ددا ف ددي أعمدا  إلتاموددة  تعدموة ا شددواء بندا امس ددا   

 .ماععلمن سالاام م ساعبومن يف بالدهضل ,باسم اجل اد

, سكد  ك   إلرهداب اع اصدت  سه و ا عمدا  يف البوبه دا  نطبدق علو دا ادام اإتطبداق مس دوم ا       

لحتابة سذ ك  تدس إ  نطبدق علو دا شدتط مدن شدتسط اجل داد        عس وم ا ،تعي  لسعاد اعولو  ا

 :سذ ك عا  أتي

 .بل تعه لف احلاام ب ر  ة ا هاسا أس غا ذ ك , أت ا إ ت همل ا وإ ة  -1

                                                           

 (.182/  2)شتح صحو  ا بخار  إبن بطا    ( 1)

 .من الل ث ابن عمت رضي اه عن ما (  6062)  6/2ا بخار  : أختلس  ( 2

 (6063)أختلس ا بخار  يف كهاب ا ل ا  بتقم  ( 3

ا هبت دت يف الادم سخطدورة ا دهاسا سا دهسَا ع دا ي       : أتوت ه و ا بتارا  سا سهاس  جمموعة مسصلة  يف كهداب  (  4

 783-267/ ص :ا سهاذ ا لكهور سلومان بن عبل اه أبا اخلول 
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بدل بدل يف اعوداد ن را دا  كدةاة تتفدع سا دنيب صدلى اه          ,را دة ساضدحة   وس هلا  -2

من ُقِهل حت  را دة ُعمِّوَّدٍة ,  دلعو عصدبوة أس  نصدت عصدبوة ,       : ) علوس سسلم  بو  

 .(1)(َفِبهتَلٌة لاهلوة 

 .إ  نوت فو ا إىل قوة أس ض ف سإ تتاعي قواعل ا ،ت  ة  -3

 . ا ب،بس إ هسى ستعبط شتعوه, تهَاسز ا   ود ساعواثوق  -7

تعده لف اععدلمن بد را ع خمهلسدة كمددا تعده لف اع صدومن مدن غدا اععددلمن          -5

 .دسن اعهبار ما هلم من عصمة سالتمة 

يف آإ  احلتب ت همل ما هو سسولة  بهل ا تسس ساإتهحدار احملدتم عَدة أن ذ دك      -6

 .اسه، اد سغا ذ ك من اعساسل 

إللتاموددة خددارلون علددى سإة ا مددت  مسددارقون جلماعددة    سعلوددس فددإن ا بددا من ب دد و ا  ملوددا  ا  

اععلمن ساعون يف ا رض با سعاد س  ا فإت م ععو ه و اعساسل ميان تاوودف أف داهلم   

سهدم قدوم مسعدلسن يف ا رض  أخد سن أمدوا  ا نداس        طت قا قطاا على أت ا بمع بن أعما  

( 2)ختلدوا عدن قبلدهس بندا تأس دل     س, س بهلوت م س وسون ا طت ق, امهن دوا عدن طاعدة اإلمدام    

فومهن ون عن طاعهس أس تسمدون خل دس,  هأس دل    , على اإلمام ستصتفا  ا بناة من الوث اخلتسج

سا ،داف وةسأكةت احلنابلدة أت دم     فداجلم ور سهدم احلنسودة    إإ أن  اوتدوا تسدتا  عداا   (3)سا غ

, (4) لعو  ا هأس دل إىل فه  باب ا سمل سإتالف أموا  ا ناس ب ذ ك  سلىالهى إ  قطاا طت ق

سهدددم ا ددد  ن  تلدددون علدددى س دددي ا مدددت,   ادددن ا قدددتب يف شدددأت م أت دددم  ،دددب ون اخلدددوارج  

س عهحلون دماء اععلمن سأمدواهلم إإ  , س استسن من خا س م, س استسن متتاو ا اباة

سكمددا ذكددت  هدد ا هددو ا  وددق سا  صددق بهلددك اجلماعددا  بددا نوت إىل      (5)مددن خددتج م  ددم  

 .دت ا سما تبوم بس من أعما  إلتاموة أفاارها سم هبلا

 

 

 

 

                                                           
 . مرواه مسل(  1
 9/8، المغني  1/611، مغني المحتاج  1/816، مواهب الجليل  1/99فتح القدير (  2
 9/1، المغني  1/899، مغني المحتاج  1,213، مواهب الجليل  6/211حاشية ابن عابدين (  3
 . 9/8المغني  1/616مغني المحتاج  1/99فتح القدير (  4
 6/7، المغني  5/781مغني المحتاج  ، 1/182، حاشية العدوي  6/188فتح القدير (  5
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 املبحث الرابع

 واقع اجلهاد وأهم املتغريات املؤثرة يف حكمه  

 :مطلبان وفيه 

 يف العصر احلاضر تعدد الدول واستقالهلا:  األول املطلب  

 أثر تعدد الدول واستقالهلا على أحكام اجلهاد: املطلب الثاني   
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 األول املطلب

 يف العصر احلاضر عدد الدول واستقالهلات

 تعدد الدول واستقالهلا  

ا ،دد و , ساإلقلددوم , سا عددلطة ا عواسددوة ,  رتتددو : قوددام ا لس ددة اع اصددتة بأركات ددا ا ةالثددة 

اه  ددا با ،خصددوة ا باتوتوددة اإعهبار ددة , سا مددت    : علوددس اوةهددا بددأمت ن أساسددون ؛ ا س     

 (1)فو ا ذا  سوادة  كون ا علطة ا عواسوة: ا ةاتي 

سقددل أس دد  ا ددنوم سا بددواتن ا لس وددة أهموددة با نددة عوضددوا اسددهبال  ا ددلس  سسددوادت ا علددى           

 .أقا وم ا عا يف ذ ك من أثت إدابي على ا علم ساإسهبتار ا لس ي ساإلتعاتي 

س  ل اسهبال  ا لس ة سااللا من ا ،تسط ا لدتسر ة  العدرتاف ب،دتعوة ا لس دة بدل هدو شدتط        

سالددلة قاتوتوددة دا مددة تهلددمن   : "ت ددف ا لس ددة , إذ ُ  تف ددا رلددا  ا بدداتون ا ددلس ي بأت ددا    يف ت 

سلود هوئة الهماعوة هلا الق  ارسة سلطة قاتوتوة م ونة يف موال ة أمة معهبتة علدى إقلدوم   

حملد , ستباشت ا لس ة البوق ا عوادة بإرادت ا اعنسدتدة , سعدن طت دق اسدهخلام ا بدوة اعاد دة       

 ( . 2")هاا   حتهات

,أس تهمهددع ا  جمموعددة كددباة مددن ا ندداس تبطددن علددى سلددس ا ددلسام إقلومددا م وندد      : "سقوددل هددي  

 ( . 3)با ،خصوة اع نو ة سا نوام ساإسهبال  

فأالواتددا  ُ  ددا بلسددا اإسددهبال  سأالواتددا  ُأخددت  بلسددا ا عددوادة سهمددا   نددى  ارسددة ا لس ددة      

 دا احلدتة , أس   ندى آخدت عدلم خلدوا ا لس دة         بتارها ا عواسي داخلوا  سخارلودا  سفدق إرادت  

   سددلطة داخلوددة كاتدد  أس خارلوددة سإ حيدددق    ل ددة أن تسددتض قوت ددا علددى ا لس دددة يف         

 منطبة تسوذها 

ف لى اععهو  ا لاخلي   ين اسدهبال  ا لس دة امهالك دا ا عدلطة اعطلبدة علدى مجودع ا فدتاد         

 ا صسة ا   تاوتد  ب دا,  تعوه ا من ساجلماعا  ساعناطق ا لاخلة حت  الام ا ستعهمل ش

سهددي شددأن مددهنا سيف ا هصددور ا ،ددتعي   هددا مصددطل  ا بو ددة  ددس أثددتو يف تاددو ن ا ،ددتعوة     

, سهد و ا ،دتعوة هدي ا د  هدو   للس ددة ت،دت ع ا بدواتن سا دنوم سإ دةام ا نداس ب ددا            سدسام دا 

د سواسدوا  ساقهصداد ا    السوا  عصاِ ح م سصوتا  هلوبِة ا لس ة كما هو  هلدا تدلبا شد سن ا دبال    

 . وصوِة ا بالد سما تبهلوس اعصلحةتب ا  خلص.. سثبافوا  ست لوموا  سقلا وا  

                                                           

 17توت ة ا لس ة يف اإلسالم, ص: اتوت(  1

 01:حممل كامل  ولس, ص:ا نوم ا عواسوة(  2

 51:عةمان خلول,ص:ا باتون ا لسهور (  3
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أما على اععهو  اخلارلي فو ين مبلأ اسهبال  ا لس ة سسوادت ا اسهبالهلا ف لودا  سقاتوتودا  يف   

س  ا خدت    ارسة قتارها ا لس ي ب ولا  عن سوطتة أ  دس ة أخت  أس تولو  ا ساعدرتاف ا دل  

ب دددا , سالب دددا يف ا همةودددل ا لبلوماسدددي , سعلدددو ة اعنومدددا  ا لس ودددة , سالت ه دددا يف اهددداذ  

ا بتارا  ا لس وة على ا ص ول اخلارلي سعلى ص ول ا  القا  ا لس وة مدن دسن قودل أس تدتدد    

أس إكددتاو أس ضددنط إإ اإ هةامددا  ا دد   بتهددا ا بدداتون ا ددلس ي ساع اهددلا  ا لس وددة ا ةنا وددة   

 (. 1)ساإلقلوموة يف تطاق ا نل ة ساإالرتام اعهباد  

سددددلطان ا لس ددددة ا اامددددل علددددى ا شددددخاص سا مددددوا  : ساسددددهبالهلا   ددددين ا ددددلس  فعددددوادة 

 .ساإلقلوم,سالت ه ا ا ااملة يف تصت ف ش ست ا ا لاخلوة ساخلارلوة 

 اهلوئدة  تبدوم ) :سه ا ما تل علوس موةاق ا مم اعهحلة كما يف مادتس ا ةاتوة الودث لداء فو دا    

, كد  ك بنصدس يف ا سبدتة ا عداب ة مدن      ( أعلدا  ا   مجوع بن ا عوادة يف اععاساة مبلأ على

أن تهدلخل يف ا ،د سن   "  ألمدم اعهحدلة   " دوس يف هد ا اعوةداق مدا  عدول      : )تسس اعادة على اتدس  

 ( . 2() لس ة ما  ا   تاون من صموم ا علطان ا لاخلي 

 . كل على مبلأ اسهبال  ا لس  ا علاء  سسوادت ا سمجوع بنود ه ا اعوةاق ت

سقل تص  ا  ل ل من اإتساقوا  ساإلعالتا  ا لس ودة علدى ضدتسرة االدرتام سدوادة ا دلس  سمدن        

 :ذ ك 

 ا مدم  عوةاق سفبا ا لس  بن سا ه اسن ا ود ة با  القا  اعه لبة ا لس ي ا باتون مباد  اعالن

, أشددار إىل مبددلأ اععدداساة يف   3992اكهددوبت  04,02ا ددلسرة  0202 ا بددتار اعهحددلة ,

 : ا عوادة بن ا لس  

ا عوادة سهلا البوق سسالبا  مهعاس ة سهدي أعلداء مهعداس ة     يف باععاساة ا لس  مجوع تهمهع)

 يف اجملهمع ا لس ي بن  ا نوت عن اإخهالفا  ذا  ا طبو ة

 ( .اإقهصاد ة أس اإلهماعوة أس ا عواسوة أس غاها

 :  ا توة ا  ناصت ا عوادة يف اععاساة ستهلمن

 .ا باتوتوة  ا ناالوة من مهعاس ة ا لس  -3

 .ا ااملة   لعوادة اعالزمة باحلبوق ا لس  من دس ة كل تهمهع -0

 على كل دس ة سالو االرتام شخصوة ا لس  ا خت  -1

                                                           
 8/ ص : الطيب بن المختار الوزاني . استقالل الدولة بين الفكر السياسي النظري وواقع الممارسة الدولية د(  1
 1/ ص : ميثاق األمم المتحدة الفصل األول المادة الثانية : أنظر (  2
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 .التمة ا عالمة اإلقلوموة ساإسهبال  ا عواسي  للس ة  -4

 س اإلهماعودة  س ا عواسدوة  توم دا  عت ة تنمي نسأ ههار أن يف احلق دس ة  ال -2

 .سا ةبافوة اإقهصاد ة

على كل دس ة سالو تنسو  ا هةامات ا ا لس ودة تنسود ا كدامال حيدلسو العدن ا نودة        -2

 .سا  ول يف سالم مع ا لس  ا خت  

,  ساق دا  إ كسدت مندس   سه ا ا هصتف ا باتوتي  هسق مع مت من ا هأصول ا ،تعي ا    د لدس  

, س رتتددو علوددس مددن اعصدداحل ا ،ددتعوة ساإلهماعوددة    اددن قوددام اعصدداحل إإ يف ظال ددس  سإ مي

 .ساإقهصاد ة سا عواسوة ما إ  سى
 

 املطلب الثاني

 أثر تعدد الدول واستقالهلا على أحكام اجلهاد 

 أثر تعدد الدول واستقالهلا على أحكام اجلهاد

ساعواثودق ا لس ودة فومدا بون دا مدن خدال         هل  أثت ت دلد ا دلس  ساسدهبالهلا سسلدود اع اهدلا       

 :اععا ل ا ها وة 

  رعاية العهود واملواثيقبناء أحكام اجلهاد على : األوىل 

 هدهل  إ عامدة  قواعدل  سهدي  ا نداس,  بدن  ا ه امدل  من داج  رسدم  يف قواعدل  سضدع  اإلسالم إن

 چ چ چ ڇ) :ت داىل  فبو دس  ا نداس,   ادل  تهعدع  بدل  اععدلم,  مدع أخودس   اععدلم  به امدل 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

( 1)(ژ
ا  دل    أسداس  علدى  تصدان  احلبدوق  أن حتدلد  سا خدالق,  احلبدوق  يف قاعدلة 

 سصدلة  اإلالعدان  فو دا   طلدو  سا خدالق  غداو,  الق إىل البس اإلتعان بهَاسز فو ا ا بني سمنع

 يف عامدة  قاعدلة  سهدي , ا عدلومة  ا سطدتة  تعدهناتو  مدا  كدل  سميندع من دا    قتبا دس,  اإلتعان

 ددو  ا نداس,  مجودع  مدع  ا س دل  يف ساإلالعدان  ا  ل  دو سكما, ا ناس مجوع بن ا ه امل

 هدو,  كمدا  اإلتعداتي  ا واقدع  مدع   ه امدل  ساق دي  د دن  ساإلسدالم , ا بدو   يف ساإلالعدان  ا  دل  

 بدن  اإخدهالف    هدا  أتس ساق وهس سمن سا نماذج ا صور ة, اعةل مع ته امل مةا وة دعوة س وس

 اعهنوعة اعخهلسة اإلتعاتوة اجملموعة من لةء اععلمة فا مة, متةمعه إتعاتوة ظاهتة ا ناس

 بدل ن ا  ا ه ت ف   مة تبوم أن سالب ا من ت هبل أن كات  سإن سهي سأد ات ا, عبا لها يف

                                                           

 .11:ا نحل (1)
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 ذا  يف ا ب،دت, فإت دا    ادل  اخلدا   ا دل ن  بدس,باعهبارو  ا همعدك  إىل ا ناس ستلعو احلنوف

 :ا سس تلك سمن اعخا سن, مع  املا ه يف قومية أسس من تنطلق ا وق 

 .ا ل ن يف ا لخو  على ا ناس إكتاو علم: أسإ 

 ساإالرتام ا دب من اعناسبة با طتق ا خت ن مع احلوار: ثاتًوا

 .علو م اإعهلاء سعلم اععاعن, معاعة: ثا ًةا

 .اعواثوق على ساحملافوة با   ود ا وفاء: رابً ا

 بأالدل   نلر أن علوس حيتم فإتس اععلمن, غا بالد إىل تالًتا دخل اإذ اععلم أن ا وفاء سمن

تدالتا؛ فدال حيدل  دس أن  ه دتض       احلدتب  دار اععدلم  دخدل  سإذا: "قدا  اعتغونداتي   أهلد ا,  مدن 

 ،يٍء من أمواهلم, سإ من دما  م؛ ّ تس ضدمن أن إ  ه دتض هلدم باإسدهئمان, فدا ه تض ب دل       

سمددن صددور تلددك ا تؤ ددة تعددام  اإلسددالم مددع أتبدداا  ,  (1")ذ ددك  اددون غددلًرا, سا نددلر الددتام

فبدل قدلم اإلسدالم منوذًلدا اللدارً ا را دًلا يف ا هعدام  ا دل ين, سضدمن اععدلمون           , ا دل اتا  

ا هةاًما باإلسالم  تعا اهم من غا اععلمن, فلدال عدن غاهدم الت دة اعهبدادهم, س ارسدة       

ا دداسا أالدًلا علدى اعهنداق اإلسدالم ,      ش ا تهم ا ه بل ة, ساحملافوة علدى دسر عبدادت م, س  

إذ كوف  صن ون ذ ك سهدم   لمدون أن إسدالم اعادتو إ قومدة  دس يف أالادام ا خدتة, ا د           

كمددا الدد ر اإلسددالم مددن اته دداك البددوق هدد إء اععدداعن مددن غددا     ,  عدد ى إ و ددا كددل معددلم 

عدلمن,  بدو    اععلمن , سخل  ة ل من سصاتس اععهل سن ا   ن  بومون بن ظ تاتدي اع 

 :«    من ظلم م اهًلا أس اتهبصس البس أس كلسس فوق طاقهس أس أخ  منس شوًئا بندا طودو تسدس

أما اإسهطا ة على الب م يف احلواة ف د ا ذتدو عودوم توعدل     , (2)«فأتا الَوَس  وم ا بوامة

 من قهل م اهدًلا  دتح را حدة اجلندة, سإن رحي دا تولدل مدن       » :اه فاعلس بأ وم عبابس,  بو  

 (.3) «معاة أرب ن عاًما

 األصل يف عالقة املسلمني مع غري املسلمني: الثانية 
, س بدود إىل تهدا ج يف غا دة اخلطدورة    , عث هد و اععدأ ة سحتل دلها أمدت يف غا دة احلعاسدوة      

فمدن اعهدا احلدتب هدو     , سذ ك  ن اخلطأ يف حتل ل ه ا ا ساس  بود إىل طتفن مد مومن 

سسصدسس با بعدوة سإغدتاء ا خدت ن     , سدبًبا  لنسدتة مدن هد ا ا دل ن      ا ساس صدار هد ا ا هحل دل   

, سمن اعها ا علم مطلب ا أساًسا صار ه ا سبًبا يف هبط يف ب د  اعواقدف  , ب لاسة اإلسالم

                                                           

 (.١١١)بلا ة اعنه ي (  1)

 (.010٦), سصححس ا  باتي يف صحو  أبي داسد ح (  ٢٥٠٣) رساو أبو داسد يف سننس ح (  2)

 (.٣٣٢٠)رساو ا بخار  ح (  3)
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احلدتب   سأمدا  ,أن ا صدل يف ا  القدة ا عدلم   سا د    رتلد    , (1)سذ ة ساووع  ب   ا ةوابد   

 صددار إ وددس الونمددا حيصددل مولبددس مددن     , صددلسطددار  علددى هدد ا ا   , أمت عددارضفددساجل دداد 

سهدد ا ا بدو  قددو  كددةا مددن  , ساسده لاف أسطددان اععددلمن , اإعهدلاء سا صددل عددن سددبول اه 

 (2)بل  هسق أكةت من كهو يف ا  القا  ا لس وة على ه ا ا بو  , اع اصت ن

 (.3)س ن  ت  ه ا ا بو  سسوان ا ةور  سابن شامة  

 : ة كةا تورد من اساسهل  أصحاب ه ا ا بو  بأد

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ) :قو ددددددددددددس ت دددددددددددداىل  -3

فلددم ُ باتددل مددن م،ددتكي أهددل ا سثددان    , أبدداح ا اددف عمَّددن كددف   أل تددس , (4)(ی

 .سا اافِّن عن قها  اععلمن من كسار أهل ا اهاب على إعطاء اجلة ة ص نارا

أعطداكم اجلة دة مدن أهدل     سإ مدن  , إ تبهلوا س ودًلا سإ امدتأة   : (ۈئ ېئ ېئ) :فم نى قو س

ا ددد  ن دددداسزسن  (ېئ ىئ ىئ ىئ ی): سخدددهم ا  دددة بدددد , ا اهددداب ن ساجملدددوس

فوعهحلكون ما التَّمس اه علو م من قهل ه إء ا   ن ال تَّم قهل م من تعاء اع،دتكن  , اللسدو

فدل  علدى أن ا صدل    , فال  باح من قهل ه إء إإ من ابهلأ اععدلمن با بهدا   , (5)سذرار  م 

سا بدددلاءة إمدددا بصدددورة اإلعدددلاد  , , ا  القدددة مدددع ا اسدددار ا عدددلم إإ إن ابهدددلؤستا با بهدددا   يف 

 .أس بنا ذ ك من ا صور, أس بصورة ا ه ل ل, سا هَ وة

إىل  ألفددددلعا اه , (6)(ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ) :قو ددددس ت دددداىل  -0

, سمدن ذ دك مدا  ه لدق باع اهدلا  مدع غدا اععدلمن        , ا لخو  يف ا علم كافة جبمودع أتواعدس  

 .سمن الصتها باإلسالم فلوس يف ا  ة ما  ل  على ذ ك

سأف ا دس سسداتس يف احلدتسب ساععداعا  ت،د ل       سعلى ه ا ا نحو كات  أقدوا  ا دنيب    -1

 لعو إىل د ن اه يف ماة ثالث ع،تة سنة الهى  هبدتر ا صدل    فول ا تسو  , على ذ ك

                                                           

  . 01/ اهلموم ا لطوف عبل .د , ساحلتب ا علم يف تونسا با ا ،ت  ة يف ا لس وة ا  القا  :اتوت(  1)

سا ةالولي ,  8/58سا عول سابق يف فبس ا عنة ,  11/أبو زهتة يف ا  القا  ا لس وة يف اإلسالم : اتوت مةال (  2)

 .سغاهم,  11/يف ا  القا  ا لس وة 

 . 5/517 ا ابا ا عا شتح :اتوت(  3)

 . 511: ا ببتة(  4)

  . 8/111 ا طا  عاتس :اتوت(  5)

 . 011: ا ببتة(  6)
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سكاتددد  غةساتدددس الونمدددا  بابلدددس   ,(1)ساسدددهأتف ا دددلعوة ا عدددلموة يف اعل ندددة  , يف ا عدددالم

سأمدا مدع ا ادف سعدلم اعباتلدة      , أس بناء على ا ذ ة ا عداببة مدن م  , ا اسار س بهل وتس ا  لاء

 .مع   ود اعل نة شاهل على ذ ك سساتس , فلم  ةب  قها س

 .سغا ذ ك من ا د ة

تدهم يف الدا  ضد ف    على أتس إ  نبني أن تس م أن ا  القا  ا علموة غا قلوة اع اهلا  ا   

فددإذا قوددل ا صددل يف ا  القددا  ا عددلموة فو نددى بدد  ك جمموعددة     , اععددلمن  لددتسرت م إ و ددا 

سا دد  تدد ثت بددلسرها علددى الاددم اجل دداد سددواء ل دداد ا طلددو أس   , ساسدد ة مددن صددور ا  القددا 

 .ا لفع

 وحكم الصور املعاصرة للمعاهدات، أهداف العهد يف اإلسالم:  الثالثة 
ددل أن هد ا   , سأبتزهدا صدل  احلل بودة   , مدن م اهدلا    قدع مدن ا تسدو     من  نوت إىل ما س

سمع ذ ك فبدل تلدمن شدتسطا  فو دا غلاضدة علدى       , ا صل  ا  ان يف الا  ض ف اععلمن

م لبدا  علدى    ~قدا  ا ندوس     (2)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) :كمدا قدا   , سمسداو اه فهحدا   , اععلمن

  بددل ا صددل  علددى مددا  ددتاو مددن    أن  ممددام أن -احلددل ث : أ -سفوددس » :(3)هدد ا ا صددل  

سفوددس االهمددا   , سإن كددان إ  و ددت ذ ددك  ددب   ا ندداس يف بدداد  ا ددتأ    , مصددلحة  لمعددلمن 

 ن ا صددل يف , سهدد ا ا صددل   ددوس خاصددا  بددا نيب   , «اعسعددلة ا وعدداة  ددلفع أعوددم من ددا  

سكد  ك مدا   , سإ د ول على اخلصوصوة, سإ تاون خاصة إإ بل ول, أت ا ت،ت ع أف ا س 

َغدةتس َة   َغة ستت دا م دع  ا نَِّبديِّ    :قدا   أختلس ا بخار  سمعلم مدن الدل ث أبدي  ودل ا عداعل       

 (.4)ب نتَلة  ب وتل اء  س َكع اُو ُبتتًدا س َكه و  َ ُس ِبب حتِتِهمت  ت ُبوَك س َأهتل   م ِلُك َأ تَلَة ِ لنَِّبيِّ 

ح ِل ث ِعنتل اْ ُبخ داِرّ  ِصدون ة اْ َأم دان س إ ِصدون ة ا طََّلدو      َ مت   َبع ِفي َ ْسا اْ  :(5)َقا   ِابتن اْ ُمِنا 

س ِإتَّم دا   بتَبدى   , ا طََّلو َ ِانَُّس ب ن اُو ع َلى اْ   اد ة ِفي َأنَّ اْ م ِلك ا َِّ   َأهتدل   ِإتَّم دا َطَلدو ِإبتَبداء ُمْلادس     

 .د ع ة ِ ت ِعوَِّهِسَفُو تخ   ِمنت ه   ا َأنَّ ُمو اد ع هس ُمو ا, ُمْلاس ِبب َباِء ر ِعوَّهس

سقدل ختلدوا   , عبل هد ا ا   دل مدع ملدك أ لدة مدع أن اععدلمن كداتوا يف الا دة قدوة           فا نيب 

, سكان ا ناس قدل دخلدوا يف د دن اه أفوالدا     , جبول عووم قوامس ثالثون أ ف مباتل تبت با 

                                                           

 . 0/011 ا عابق اعتلع(  1)

 . 5: ا سه (  2)

 . 7/151 معلم شتح يف(  3)
باب م َةا  ,  سمعلم يف صحوحس,  (5817: )بتقم,  باب ختص ا ةمار,  أختلس ا بخار  يف صحوحس(  4)

  ( .1081: )بتقم ا نيب 

 . 1/101 الَت إبن ا بار  فه  :اتوت(  5)
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ة قهددا  مددع أتددس كددان قددادرا  علددى أن  ددلخل هدد و ا ددبالد يف الاددم ا لس دد     سا حيصددل منددس 

كان   بل اع اهلا  ساعصاحلا   وبن  لنداس    انس , سأن  عهسول من ثتسات ا, اععلمة

سإمندا هدلف اإلسدالم هدو     , أن د ن اإلسالم إ   لف إىل قها  ا ناس ساإسهوالء علدى ثدتسات م  

س وددبن  لندداس أ لددا  أن  , اسهصددالح ا ندداس س إدخدداهلم يف هدد ا ا ددل ن ا  وددوم سدعددوت م إ وددس    

سيف , سقل تبدلم ا ادالم علدى ذ دك    ,   القا  ا علم سأن احلتب ت ها الا ة طار ةا صل يف ا

 .احلل ث ملحا دبلوماسي سهو تباد  اهللا ا بن اعلوك سا تؤساء

 ان هل ميان أن تبو  أن صور اع اهلا  ا دواردة يف ا عدنة هدي ا منداط احملدلدة ا د  إ       

 إ بوز؟ سهل صور اع اهلا  اع اصتة, دوز اخلتسج عن ا

 سا ددنيب ,  ن ا بددو  بد  ك حيهدداج إىل د ودل  , ا د    و ددت أن اع اهدلا  إ تنحصددت يف ذ دك   

سعلدى ذ دك فدال ميادن الصدتها بأشدواء       , عبل أ واتا  كةاة من اع اهلا   غتاض مهنوعة

, سإمنددا ت بددل  اددل مددا فوددس مصددلحة  لمعددلمن      , حمددلدة كا ،دد سن ا  عددات ة سحنوهددا   

مدا ت،درتك فودس اهلدلن ا واق دة بدن       : "يف شدأن اع اهدلا     ~ بلب،نل  ستأكولا     ك  بو  ا

 : سهي ضتبان, سعبود ا صل  اجلار ة بن زعماء اععلمن, أهل ا است ساإلسالم

- : ا ،تسط ا  اد ة  ل لتة: ا لتب ا س 

 ا ،تسط ا  اد ة ا   لت  ا  ادة أن  بدع اإتسداق علو دا بدن اعلدوك يف كهابدة اهلدلن خدال مدا         

تبلم س  وس هلا الل حيصتها س إ ضابط  لبط ا بل ععو ما تدلعو ا لدتسرة إ ودس يف تلدك     

 (.1)"  اهللتة ععو احلا  ا واقع

 :سميان تبعوم اع اهلا  اع اصتة إىل قعمن

سقدل تادون  غدتاض سواسدوة أس اقهصداد ة أس الهماعودة أس       , اع اهلا  يف الدا  ا عدلم   -3

 .علموة سغاها

سكدال ا بعدمن ميادن أن    , أس م اهدلا  يف الدا  احلدتب   ,   احلدتب اع اهلا  يف الا -0

سدم  ددا , سا غددتاض ا دد  ت بددل  للدد ا اع اهددلا  إ الصددت هلددا     ,  اددون دا مددا  أس م قهددا   

 .ضابط اعصلحة

سيف , سعلودس فواددون أثددت اإسددهبال  بددن ا ددلس  ظدداهتا  يف شددتسط اجل دداد ساعهبددارو با وإ ددة  

يف ل اد ا نصتة سغا ذ ك  ا هدو م لدوم سمدن اخللدط بداسز ذ دك       س, رعا ة ا   ود ساعواثوق 

 .كما أتس سسولة س وس غا ة , الوث أن ارتباط اجل اد بعواسة ا لس  س وس ببتار أفتاد 

 

                                                           

 . 1/808صب  ا ع،ى يف صناعة اإلت،اء (  1)
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 الخاتمة
 

هد و مجلددة مددن أالادام اجل دداد يف ظددل اعدهناا , سمددن خالهلددا  و دت أثددت اعددهناا  يف     

م يف ا هصددورا , أم يف احلادم كمددا  و ددت  أالادام اجل دداد, سدواء يف ا هبعددوما , أ  

عوددم اإحنددتاف يف هدد و ا ،دد اة, سإدراك الامددة ا ،ددتا سمباصددلها فو ددا, ستطبوددق   

ذ ك سبعولو على أرض ا واقع,  ا كان سببا  يف ت،و س صدورة اجل داد, ستدنسا غدا     

اععددلمن مددن اإلسددالم, بددل ساسددهنال  ذ ددك  لددتب اإلسددالم, سفددتض ألنددلا  حتبددق      

ن  ت ددلسن خلخلددة صددسوف اععددلمن, ستست ددق صددس م, سهلدد ا فمددن ا لددتسر   مصدداحل عدد

ا س م ا  موق  الاام اجل اد, سمباصل ا ،تا فوس, ستطبوق ضوابطس,  و لم أتدس قدا م   

علددى ا  ددل  سا ت ددة, ساإلتعدداتوة, سرفددع ا ولددم عددن اعولددومن, سكددف أذ  اع هددل ن, 

 نهوت من اجملمع ا دلس ي ا د   ميةدل    سدرء فعاد اعسعل ن سه ا ما حنهالس, سما   مل س

 .مولة  المجاا بصورتس اع اصتة

 خا صدا   د لدس  سأن ا وعدا,  ا  مدل  هد ا   هببدل  أن سكتمس  نس ا  ووم ت اىلأسأ  اه 

  تضدوس  فوما  عه ملين سأن  ل نس, اعنهصت ن زمتة يف بس  علاين سأن ا ات م,  ولس

 .رالوم بتٌّ كت ٌم لواٌد إتس عين,

 سعلدى  حممدلٍ  تبونا على سبارك سسلم اه سصلى ا  اعن, رب ه احلمل أن واتادع سآخت

 .أمج ن سصحبس آ س

 .    ا  اعن رب ه ساحلمل

 

 



 

 الدورة الثانية والعشرون 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 
 

 جهاد الطلب وجهاد الدفع

ودور ولي األمر فيهما    
 

 

 

 
 إعداد

  محداتي شبيهنا ماء العيننياألستاذ الدكتور 

 الفقه اإلسالمي الدوليممثل املغرب لدى جممع 
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بعد حمد هلل تعالى والثناء على نبيه الكريم، والشكر لرئاسة المجمع وأمانته على 
 البحثيع المرتبطة بواقع األمة اليومي، أرى أن محاولة استجالء ضانتقاء مثل هذه الموا

 :مباحث وهي ل من خالل تقسيمه إلى مقدمة وأربعفي بعض مضامينه يسه
 .المقدمة (1

اآليات المتعلقة بعض الحكمة من فرض الجهاد وسبب نزول : المبحث األول (2
 .بفرضه

 ما هو جهاد الطلب وما هو جهاد الدفع؟ :المبحث الثاني (3

دور ولي األمر في ذلك كله، ولزوم امتثال أمره في كال : المبحث الثالث (4
 .الحالتين

 .بعضهاحكم حمل السالح على جماعة المسلمين أو : المبحث الرابع (5
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:املقدمة  

تكرس أوضاع األمة اإلسالمية اليوم ضرورة إحياء تدريس القواعد المحددة لدور 
ولي األمر وارتباط جلها بعقيدة المسلم، ليتضح المحق من المبطل من هذه التيارات التي 

األمة اإلسالمية في تاريخها على تشويه بل ما ساعد أعداء  ،ما شل أوضاع المسلمين
نتحلوا إسم التي شنها منافقون مخربون إ الوحشيةأكثر من هذه الهجمة  ،مصورة اإلسال

م سم اإلسالاليوم أمام مشهد ظاهره فيه إ حتى أصبحنام، ليضرب بهم اإلسالم، اإلسال
في آخر الحديث الذي  وباطنه فيه الحرب على اإلسالم، من طرف أناس وصفهم النبي 

صالته أمام  نارواه حذيفة بن اليمان، بأنهم يقرأون القرءان ال يتجاوز تراقيهم يحقر أحد
هذا  من الرمية، م  ه  الس   ق  ر  م  يمقرون من اإلسالم كما ي  صالتهم وصيامه أمام صيامهم 

، الواقع الذي تعددت أسبابه وهو يصفالحديث الذي سيأتي نصه، الوصف أتى في متن 
بعد عصر  ،أصاب القوة العسكرية للمسلمين ال شك في نظري أن من بينها الضعف الذيو 

أخذ أحكام حياتهم في غالبها من والتي قذاها بسبب الخالفات بينهم  ،النهضة اإلسالمية
ة المحددة غير األصلين األولين الكتاب والسنة، إضافة إلى االستخفاف بااللتزامات الديني

للواجبات المتبادلة بين الحاكمين والمحكومين، وما نجم عن ذلك من تفشي الصراع العقدي 
بالتكفير والتكفير المضاد، والتكذيب والتزهيد المتبادل كل هذه السلبيات، أدت إلى سقوط 

باستثناء دول قليلة في مقدمتها بالد " ،في حكم النصارى جل دول األمة اإلسالمية
القداسة إلى أن يرث اهلل األرض ومن عليها،  -عليهما اهلل تلك  ىأضف "الشرفين الحرمين

ال يحتل إال الوقت األقل في المقرر  الذي غدا تدريس أحكام العقيدةفأدى ذلك إلى عدم 
 الدراسي؛

الكثير من  لكنه يجهلجله من المعاهد والجامعات  شباب األمة يتخرج  وبذلك تتابع 
أحكام فرض عينه، فيسوقه الفراغ العقدي إلى اتباع المنتحلين لمعرفة أحكام الدين من 

والسياسية واالقتصادية، دون مراعاة  –المبالغين في تزهيد المسلم في سلوكيات بلده الدينية 
د تلك ج  فلم ت  حفظ أمن المسلم ومعتقده وبدنه، ت بنصوص القرآن والسنة التي أي التزام

 أغلبتحصين  م  د  ع  ل   ،المغرر بهمفي نفوس الخدائع أمامها ما يحول بينها وبين التحكم 
الداعي والمدعوُّ بها عرف ي   انطمست القيم التي كما ،عموم األمة بأحكام العقيدة الصحيحة
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أين هي الحدود التي ينبغي أن تقف عندها الدعوة المتقيدة بأحكام الشريعة، ويعرف 
 در الذي يجب أن ينساق إليه؛المتلقي مدى الق

تولد عنه من معتقدات زرعت ما و  تيار الخوارجفاستغل أعداء اإلسالم من وراث 
فاستمر تحريك الصهيونية ، طوائف تشاكس السلف الصالح من أهل السنة والجماعة

الشيوعية ابتداء من العقد الثاني من القرن الماضي،  اوالمسيحية لهم لتنضم إليهم
مستحدثين مسميات جديدة تستحل دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وتعمل في نفس 

إسم اإلسالم الذي  مستغلين ،الوقت على محاولة تشويه اإلسالم من داخل األمة اإلسالمية
ء تاب والسنة أو إجماع علماالك أو يضاف إليه غير ما أخذ من هدي ال يمكن أن يحاسب

 األمة أهل السنة والجماعة؛
وقذتها جهود ماكرة حركها بشدة خوف أعداء  التيارات التي أذكت شرارات نارهاهذه 

في  تضاعفت حين أخذت  اإلسالم من أية ملة كانوا من تنامي تغلغل الدعوة اإلسالمية
، فدفع ذلك طرفي تلك الحرب بدت تأخذ الصدارة طيلة الحرب الباردة ،ظل صحوة إسالمية
السبل الكفيلة باطراد الخالفات بين أبناء  واليرسم "كما هي عادتها"ونية يبتحريك من الصه

 من طرف من ينتحل إسم أمن اإلنسانية د جماعات السفهاء منها لزعزعةاألمة، وتجني
َأن ُيْطِفُؤوْا نُوَر يُرِيُدوَن ﴿عند من ال يعرفه من غير المسلمين، لكن ه ليتم تشويه اإلسالم،

َواِهِهْم َويَْأَبى الّلُه ِإالَّ َأن يُِتمَّ نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ  لقد أدى هذا إلى إقبال غير ف، 1﴾الّلِه بَِأف ْ
المسلمين على دراسة ما أمكنهم من المراجع اإلسالمية، ثم أصبحوا يتقاطرون على 

والجهات والمستويات والملل والنحل، هذا من اإلسالم من شتى المجتمعات  فيالدخول 
الخالف المذهبي الناجم عن شروح المتأخرين من أتباع المذاهب  جهة ومن جهة أخرى،
للمجمل  ةتعدد تفسير األئمة رحمهم اهلل للمعاني المختلف م  ك  معاني وح   إلى االبتعاد عن روح

يشبه الصراع المشتعل  ختالف أتباعهم إلى ماا فحول ذلك، من نصوص الكتاب والسنة
فاستفحل تضارب النظريات  ،في العصر الحالي ائما بين أتباع األحزاب السياسيةد

المذهبية، بشكل إن كان أغنى الساحة بدرر علمية الزلنا جميعا نستقي من معارفها، فإن 
صعوبة ى خالفاتها وتحركها عبر كل جيل من أجيال المسلمين، قد ساعد عل استفحال
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، فضعف التحكم المبادئ العامة لهدي الشريعة تحت لواءأفكار شباب األمة  ينالتنسيق ب
الدرجة التي توضح وجه الحكم الصحيح في المتشابه  المذهبية عندبقاء الخالفات إ في

وحصر قصد النص المجمل في أحد أفراد جنسه، بالقرائن الدالة أو النصوص الدامغة أو 
بحسب الطرق  ،أداة الستخراج مقصد الشارعكالخالف  وعندها يوظفالتطبيقات المعتمدة، 

األمة للعمل على المؤدية إلى أصح المفاهيم، دون أن يمس ذلك من ضرورة تعاون شباب 
 يشد بعضه بعضا، وره داخل ساحة التعامل الكوني كفريق متعاون كالجسد الواحد،حض

 كما دعت إلى ذلك نصوص الكتاب والسنة؛
المذهبي ومحاولة فصل  تفحال التشاكس العقدي والخالفاساشتد  ف لكن مع األس
التنفير والتزهيد بين  تعمل على نشر ،بطرق مدروسة وقوية وماكرة ،السياسة عن الدين

صفوف جحافل المسلمين في جميع موروثهم، الذي تميز بتأسيس سابقة حضارية أقنعت 
ة تستطيع أن تجعل بالمعاصرين لها والمطلعين على حقائق تاريخها بأنها أفضل تجر 

يحكمه العدل واألمن والرخاء وتسود فيه المساواة، الحاكم والمحكوم فيه  ،مجتمعا اإلنسانية
ذلك يتبادالن التزامات ليس ألحدهما الحق في االستحواذ عليها أو خيانتها أو التهاون بها، 

إفساح المجال لسماع  من يشتدتخوف المتعصبين من أبناء الديانات األخرى جعل كله 
مجتمعا اختفت منه حمية  بنيي  أن اع الذي استطهذا التشريع الناس إلى الدعوة الصحيحة ل

على عجمي وال لعجمي فيه ال فضل لعربي »جبرؤوت الطغاة وغلبة الجبابرة، و الجاهلية 
ا اَل َيْسَخْر َقوٌم مِّن يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنو ﴿: قال اهلل في كتابه العزيز «على عربي إال بالتقوى

ُهنَّ َواَل تَ ْلِمُزوا  ُهْم َواَل ِنَساء مِّن نَِّساء َعَسى َأن َيُكنَّ َخْيرًا مِّن ْ قَ ْوٍم َعَسى َأن َيُكونُوا َخْيرًا مِّن ْ
يَمانِ  في : "كثيرقال ابن  1﴾أَنُفَسُكْم َواَل تَ َنابَ ُزوا بِاْْلَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اْْلِ

تفسيرها بأن التنابز باأللقاب والتعالي باآلباء والتفاخر بهم واحتقار الناس كلها من أعمال 
  أن سبب نزولها هو أنه كان أبا ذر عند النبي"، وقال ابن العربي في تفسيرها "الفس اق

ما  ما ترى من أحمر وأسود»: يا ابن اليهودية، فقال النبي : فنازعه رجل فقال أبو ذر
قيل أن أبا ذر وضع خذه على األرض  «أنت بأفضل منه إال بالتقوى فنزلت اآلية الكريمة

مجتمع هذا ال، وحلف على الرجل أن يطأ بقدمه على صفحة خذه هروبا من الكبر والتعالي
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يؤمر العظيم فيه أن يضع صفحة خده على األرض حتى يطأها الضعيف الذي ع يِّر  الذي 
معانا في الحقوق، هذا المجتمع ركيزة حماية أمنه واستقرارهبالهوان، تحطيما لل ، فوارق وا 

اعية إلى الخير وبمجاهدة النفس الجتناب المخالفات الجهاد في سبيل اهلل بالكلمة الد
بما فيها من األمنية، إما بجهاد الدفع الذي شرع للدفاع عن النفس، وجهاد الطلب،  ،الدينية

تها وترتيب يمكن أن يتصرف في تقدير رسم معادالالمؤسس على قواعد وضوابط ال 
بحسب صالحياته الواسعة التي سنتعرض إلى بعضها في  ،ي األمرلإال و اختياراتها، 

 :احث التالية بإذن اهللبالم
 الحكمة من فرض الجهاد: المبحث األول

 اآليات المتعلقة بفرضهبعض  وسبب نزول 

 يدرك منه تالزم تراتبية ،بوجوب الجهادإن النظر في السياق الزمني لتدرج األمر 
اعتداءات الكفار والوثنيين  مضاعفةوالرد بالمثل على  فرضه، مع مراعاة أوضاع المسلمين

وة أعدائه البشرية والحربية المحيطة باإلسالم والتقييم الحقيقي لقعليهم، مع تقدير الظروف 
ن ب  األمر  في بداية بزوغ ع  ن  والم   شمس هدى التشريع اإلسالمي ة واآللة الحربية، لي ت ج 

فترة تختل فيها مجاالت  من أي إجراء يمكن العدو من رقاب المسلمين في ،بوجوبه
حاملي مشعل فجر الدعوة التي وضعت المشركين وبين جماعة المسلمين بين  ةالمعادل

إلى  ،البشر عبر مختلف فترات تعاقبه على أديم األرض المنهج الصالح والرائد إلنقاذ بني
يرث اهلل األرض ومن عليها، وبناء على ذلك وتأسيا به أصبح كل أمر بإعالن هذا  أن

في  م  ه  ب   ة والعسكرية للمسلمين حتى ال ي ل ق ىالواجب، يجب أن يراعي الحالة االجتماعي
على جهة منهم ، أو لعدو عليهمم عن ذلك من فرض سيطرة االتهلكة، وما يمكن أن ينج

ببعضها، وهذا من بين األسباب التي  أومن فرض الشروط المجحفة باألمة ذلك وما يجره 
 ،بعد استشارة العلماء العاملين ال يتسرع بإعالن خوض جهاد الطلب ،األمر وليجعلت 
الممكن من ن وعددهم، وكذا دة المسلميالقدرات المتقابلة، ومدى ع   مستوىيعلم كنه لكونه 

د و ج ت  مسؤولية ولي األمر بين إيجاد مستوى أ عداد العدو وأسلحته ومنعته، وبهذا از 
 ،ن غير المسلمينالوسائل الكفيلة بجعل المسلمين قوة قادرة على مواجهة خصمهم م

ما لدى غير المسلمين من مختلف األسلحة مهما  بتكوين ترسانات تضم أسلحة إن لم تفق
ٍة ﴿: نوع آثارها، تطبيقا لقول اهلل تعالى كانت تسميتها أو وْا َلُهم مَّا اْسَتطَْعُتم مِّن قُ وَّ َوَأِعدُّ
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رض ع  ، فإنه ينبغي بناء على ذلك أن ال ي  1﴾وَّ الّلِه َوَعُدوَُّكمْ وَن ِبِه َعدَوِمن رِّبَاِط اْلَخْيِل تُ ْرِهبُ 
 بين هذا ،ا في عواقبهام  ك  ح  ت  سبب مغامرات طائشة ليس م  للتهلكة بن أو بعضهم و المسلم

وبين تدبير شؤون الدولة وتحصيل ماليتها وتسديد صرفها وتشييد مؤسساتها وخلق 
ى تحوالت ر  ب  ك  التوازنات بين مختلف مرافقها وكذلك تمكينها من احتالل موقع فاعل في 

من خالل تداخل وتشعب هذه المسؤوليات برزت أهمية دور ولي  سياسة األمم والشعوب،
مختلف تنوع تدبير شؤون األمة،  الذي عليه أن ي ز او ج  بين هذه المسؤوليات وبين ،األمر

جعل منصبه واجبا لصيانة وتدبير شؤون أي  ،هذه المهام لواجبات ولي األمر م  اس  ق  ت  ف  
 ؛مجتمع إسالمي كما هو الحال في غيره من دول العالم اآلخر

وال ليس المقصود من هذه المالحظة إعالن الحرب وال خوض الجوالت القتالية 
نما المقصود منها أن تتوفر األمة مواجهة أي طارئ، القادرين على  تثبيط من جهود وا 

اإلسالمية على القدر الكافي من التسليح، حسب مفهوم يجعلها مهابة الجانب من طرف 
ن ذاتها باعتبار مفهوم أسلحة الحرب اليوم والوسائل أعداء اإلسالم، وقادرة على الدفاع ع

ل ه ا والمهارات التي ت   ت ع م  نتجها، الحاملة لها وتلك التي تصنعها والخبرات التي ت س 
من كثير ى قبول تأباإلنسانية واالجتماعية التي واإلمكانيات المالية التي تواجه عواقبها 

االطالع بأقصى ما يكون من دقة المعلومات على ضرورة  اإلسالم، مع عدالة  آثارها 
ه المهام ولديه، هذ درجات االستمرار لدى المسلميناإلمكانيات القتالية للخصم، وتقدير 

إال بتوجيه من فيها الذي ال يمكنه أن يتحرك  ،األمر ولي من بين مسؤوليات المتنوعة
األمر في العمل على جعل بينما يتجسد الدور الثاني لولي  ،النصوص الحرفية للشريعة

في وجدانه واالطالع المستمر على  ةالمواطن اإلسالمي تربى على إعالء الروح اإلسالمي
وخصوصا  ،واكتساب المهارات التي تتوفر لدى أعداء المسلمين الموارد البشرية لدولته

تعرض معها ي  التي ال المتسلطين منهم على الرقعة اإلسالمية، وما هي أعداد الخصم 
عند إعالن أي تحرك، إضافة إلى ضرورة التقيد إللغاء في التهلكة ل البلد المواجهجيش 

إلى  ،حالي من المعاهدات الثنائيةوالتي انتقلت في عصرنا ال ،بالمعاهدات الدولية
معاهدات دولية تحتم على كل دولة وقعت على ميثاق األمم المتحدة الكف بصفة نهائية 

                                                           
 .06سورة األنفال، آية  - 1
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الذي حول اإلنسانية من  ،أخرى موقعة على ذلك الميثاق أي دولة عن االعتداء على
يحلو لهم قهر الضعفاء على اتباع مناهجهم عندما ختيارات األقوياء ال الخاضعالتصارع 

وحرية التوجيه حسب  فيه المجال إلى الحوار واإلقناع سحومللهم ونحلهم، إلى عالم يف  
 الت س اك ن  دول العالم السلم واألمن واحترام  ب اد ل   أنماط الدعاية المختلفة، مما يجعل أي بلد

، أن برامجه االقتصادية والفكرية مكنه حسب وعي أبنائه وقوة تقديمي   ،واحترام الحريات
وضعت  اإذ ،ا وسع دائرة الدعوة إلى الدخول في اإلسالمم  يستميل الغير لمنهجه، م  

مما أصبح يوفر فرصة  نصوصه،ما تدعو إليه اته الحقة وسلوك أبنائه الملتزم وفق نظري
وتلك  ،دين غيره الكل الدين الذي ال يقبل منالناس إلى جذب تأن باإلسالمية  ثمينة للدول

، إال في حملة لجهاد الطلب هي التطبيقات األولية للجهاد، إذ ما من قائد وجهه الرسول 
اإلسالم  اعتناق وأمره عليه الصالة والسالم بأن يدعو من يقصد من الكفار إلىوأوصاه 
 فإن أبوا دعاهم ،هم إلى الدخول في معاهدة مع المسلمينادعوا يستجيبلم  فإنأوال، 

هي آخر المحاوالت، وهذا ما التي عمليات التقاتل  وا حينئذ تبدأعفإن امتنالجزية، عطاء إل
تظهر الدعوة بقواعد ا محفوف   ض  ر  أن الجهاد ف   الفقرات اآلتية بإذن اهللإلى  إضافةبين لنا ي

أمن لزام بالجهاد أتى محافظا على اإلإلسالم، كما يبين لنا أن اأتى بها التي  السلمية
، وهذا ما ندركه من اآليات القرآنية التي نضرب المسلمين في كل فترة جماعةوسالمة 

 :منها األمثلة اآلتية
ُهْم َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروْا  ﴿: قال اهلل جل جالله َكآفًَّة فَ َلْواَل نَ َفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّن ْ

يِن َولِيُنِذُروْا قَ ْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوْا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُرونَ   .1﴾طَآئَِفٌة لَِّيتَ َفقَُّهوْا ِفي الدِّ

 .2«نه فرض كفايةإن الجهاد ليس على األعيان وا  »: قال القرطبي في تفسيرها
 

يُن لِّلِه فَِإِن انتَ َهوْا َفاَل ُعْدَواَن ِإالَّ ﴿: ثم قال َنٌة َوَيُكوَن الدِّ َوقَاتُِلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن ِفت ْ
يتبين من هذا أن الجهاد فرض من أجل كف معلني الحرب على الدولة ، 3﴾َعَلى الظَّاِلِمينَ 

                                                           
 .122سورة التوبة، اآلية  - 1
 .كتاب أحكام القرآن - 2
 .193سورة البقرة، اآلية  - 3
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جب صده قبل اإلسالمية التي أصبحت تستميل أنظار العالم، فمن أعلن عليها الحرب و 
 وصوله ألرض اإلسالم؛

أنهم يقاتلون الذين يلونهم حتى ال يكون شرك،  :قال الطبري في تفسيرها ما معناه
أن الباري  وحتى ال يعبد شيء من دون اهلل، ويتبين من تتبع أسباب نزول آيات الجهاد

لنشر هي صد المعتدي وفتح المجال فرضه نتيجة لظروف معينة ولغاية أساسية  جال عاله
قول أن أقرب التأويالت لعلى ما معناه الطبري  ىر وتوضيحا لذلك ي الدعوة إلى اإلسالم،

بينهم هدنة أو معاهدات مع  تعقد، بمعنى أن ﴾ةٌ نَ ت ْ فِ  ونَ كُ تَ  ى الَ تَّ حَ ﴿: عز وجلاهلل 
المسلمين، وال يتنكرون لها ويحترمون أمن المسلمين، فإن نكثوا وتسلطوا عندها يترتب 
وجوب الجهاد على الطرق والوسائل التي يقرها ولي األمر، بحسب مراعاة حال المسلمين 
ي واتخاذ كافة اإلجراءات التي تصون كرامتهم وتحفظ عقيدتهم وتؤمن بالدهم، وتراع

 :التي قيلت في ثم استعرض جملة من التأويالت، اإلسالمأوضاع جالياتهم في غير بالد 
َنةٌ ﴿ إذ الراجح أن المراد منها حتى ال يبقى شرك في  ﴾َوقَاتُِلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن ِفت ْ

هل  ﴾َفِإِن انتَ َهواْ ﴿المجتمعات المحيطة بهم ويكون الدين هلل، ثم اختلفوا في تفسير 
المقصود منه أنهم كفوا عن قتال المسلمين ومحاوالت فتنتهم عن دينهم، وهذا هو الذي 
ن كان تحليل المفسرين يميل إلى حتى يرجعوا عن  يستنتج في نظري من ظاهر اللفظ، وا 
الشرك، ومن خالل تباين المفاهيم إلدراك المعنى األقرب إلى المتيسر للبشر من اإلحاطة 

، تتبع فيه ، ت ر تب على ذلك جعل إعالن الجهاد والترتيبات التي يجب أنباأللفاظ القرآنية
 هي من اختصاص ولي األمر، وهذا هو المبدأ الذي عليه جميع المذاهب؛

 

ما هو جهاد الطلب وجهاد : المبحث الثاني

 ؟الدفع

جهاد الطلب وجهاد الدفع، ولقد  :أهل العلم ينقسم إلى مجالينالجهاد بإجماع 
توصل الباحثون إلى هذا التمييز بين نوعي الجهاد من خالل استقراء المعاني والممارسات 

 التي تتبع في كل منهما؛
أما تعاريفه وأسباب فرضه ودرجته في ترتيب الفرائض فيميزونه أنه فرض كفاية 

 : قال ابن عاصم
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ممممممممم  ال ف مممممممممر ض  إلممممممممى نممممممممموعين ق سِّ  و 
ممه  كتممبفممما   علممى األعيممان فرض 

 وممممممممما علممممممممى الجملممممممممة كالجهمممممممماد
 يسمقط عمن كمل إذا المبع ض فعممل

 

ممممممممي ن  ف ممممممممر ض ع   ف ممممممممر ض  كفايممممممممة و 
 فممذاك فممرض العممين لمميس ينقلممب
 فممممممممممرض كفايممممممممممة علممممممممممى العبمممممممممماد

مممممه  ان   و  ويمممممأثم الجميمممممع إن  ه ممممم  1ل  م 
 

َوأَنُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن  َفضََّل الّلُه اْلُمَجاِهِديَن بَِأْمَواِلِهمْ ﴿: قال اهلل في اآلية الكريمة
 .2﴾َدرََجًة وَُك الًّ َوَعَد الّلُه اْلُحْسَنى

وفي هذا إباحة للقعود والتخلف »قال في فتح المجيد في تخريج أحاديث التمهيد 
وتفضيل المجاهدين على القاعدين، فصار الجهاد فضيلة لمن سبق إليه وقام به ال فريضة 

 .3«على الجميع
د ثنا ابن أبي ع   مسلمصحيح وفي  ر ج  ح  ، عن  األ ع  ن اد  د ثنا س فيان عن أبي الزِّ ، مر، ح 

ل ى أ ش ق   أ ن   ل و ال  » :يقول رسول اهلل سمعت  : ؛ قالعن أبي هريرة ن ين   ع  م  ا ال م ؤ   ق ع د ت   م 
ف   ث ل   ،«س ر ي ة   خ ال  يث ه   ب م  د  ب ه ذ ا م  ح  ن اد   و  س  ي و ال ذ ي» :اإل   ه ، ن ف س  د ت   ب ي د  د   س ب يل   ف ي أ ق ت ل   أ نِّي ل و 
ي ى ث م   اهلل ، ث ل   «أ ح  يث   ب م  د  ر ع ة ، أ ب ي ح  ي ر ة   أ ب ي ع ن   ز   .4«ه ر 

أن الجهاد فرض كفاية ليس باستخلص من تعرضوا لشرح هذا الحديث وغيره 
 .بفرض يجب على الجميع

ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا ﴿: قال اهلل في كتابه العزيزوقد 
ٌر لَُّكْم َوَعَسى َأن ُتِحبُّوْا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َوالّلُه يَ ْعَلُم َوأَنُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ  ، 5﴾َشْيئًا َوُهَو َخي ْ

ُر ُأْوِلي الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِفي الَّ َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن ﴿: وقال عز من قائل اْلُمْؤِمِنيَن َغي ْ

                                                           
من الهجرة، كتاب الموافقات  929ومات عام 006من مرتقى األصول نظم فيه محمد بن عاصم األندلسي الغرناطي ولد عام - 1

م ّي الغرناطي، م د الل خ  م ام إ ب ر اه يم بن م وس ى بن م ح  اق، الشهير  لما أتم قراءته على مؤلفه الشاطبي الذي ه و  اإل  أ ب و إ س ح 
ين ة غرناطة قبيل سنة بالشاطبي، ولد ف   ت وفِّي ر حم ه اهلل ف ي شع ب ان ع ام 026ي م د   .096هم، و 

 .من سورة النساء 95اآلية  - 2
 .26. الجزء الحادي عشر من فتح المجيد، ص - 3

 .20. ، ص0رواه مسلم في صحيحه، المجلد   - 4 

 .من سورة البقرة 210اآلية  - 5
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، ثم قال جل 1﴾َسِبيِل الّلِه بَِأْمَواِلِهْم َوأَنُفِسِهْم َفضََّل الّلُه اْلُمَجاِهِديَن بَِأْمَواِلِهْم َوأَنُفِسِهمْ 
ُهْم طَآئَِفٌة لَِّيتَ َفقَُّهوْا ِفي َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروْا َكآفًَّة فَ َلْواَل نَ َفَر ﴿: جالله ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّن ْ
ينِ   اآلية التي تقدم االستشهاد بها؛ 2﴾الدِّ

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل، فإن قالوها منعوا مني »: وقال 
 .جل ألفاظه وعلى معانيه متفق على «وحسابهم على اهللإال بحقها دماءهم وأموالهم 

لما ذكر ابن العربي الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث ذكر في الرابعة منها، أن 
 .3هذا الحديث صار أصال في قتال اإلمام لبعض الرعية إذا امتنعوا من أداء الواجبات

ي ر ة  »: وعند الحنابلة قال في المغني و ى أ ب و ه ر  ي  الل ه  ع ن ه   -ر   -ع ن  الن ب يِّ  -ر ض 
ل م   س  ل ي ه  و  ل ى الل ه  ع  ه اٌد ف ي »: ق ال   -ص  ه  إال  ج  ر ج  ر ج  ف ي س ب يل ه ، ال  ي خ  ان ت د ب  الل ه  ل م ن  خ 

ع ه  إل ى  ن ة ، أ و  أ ر ج  ل ه  ال ج  ٌن أ ن  أ د خ  ام  ل ي  ض  يٌق ب ر س ول ي، ف ه و  ع  د  ت ص  اٌن ب ي، و  س ب يل ي، و ا  يم 
ك ن ه  م   ن ه   س  ر ج  م  حسب التفصيل الذي  5إن الجهاد فرض كفاية: "، قال في الشرح4««ال ذ ي خ 

، مما يثبت أن هذا إجماع األمة على هذا التقسيم الذي سيصل "الذي أشرنا إليه أعاله
العلماء فيما بعد إلى تقسيمه هو أيضا إلى جهاد دفع وجهاد طلب، لكن قبل التعرض إلى 

ذا فرض وما هي التراتبية التي مر كيف فرض الجهاد ولما توضيحزيد من هما، فسنتفصيل
فلما عصت قريش اهلل عز وجل، وردوا »: قال ابن هشام في سيرته ففي ذلك ؟بها فرضه

، ه  ي  ب  ن   ق  د  ص  و   ه  د  ح  و  اهلل و   د  ب  ع   ن  ا م  و  ف  ن  وا و  ب  ذ  وع   وكذبوا نبيه  ما أمرهم به من الكرامة
وبغى  المسلمين ظلمممن واالنتصار  أذن اهلل عز وجل لرسوله في القتالواعتصم بدينه، 

حالل الدماء والقتال لمن بغى عليهم،  إذنهبعليهم، فكانت أول آية أنزلت  له في الحرب، وا 
ُأِذَن لِلَِّذيَن يُ َقاتَ ُلوَن بِأَن َُّهْم ﴿: هي «6فيما بلغني، عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء

الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمن ِديَارِِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِإالَّ َأن يَ ُقوُلوا رَب َُّنا اللَُّه ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر 

                                                           
 . من سورة النساء 95اآلية  - 1
 .من سورة التوبة 122اآلية  - 2
 . هم543هم وتوفى 409ألبي بكر محمد بن عبد اهلل المعروف بابن العربي ولد / 404. ، ص2. أحكام القرآن، ج - 3
 .بشرح ابن العربي المسمى عارضة األحوذي 09. ، ص16. بهذا اللفظ ورد في صحيح الترمذي، ج - 4
 .190. ، ص9. الجهاد، جكتاب المغني، البن قدامة، كتاب  - 5
 .دار الفكر للتراث خلف الجامع األزهر القاهرة. ، ط94. ، ص1. سيرة ابن هشام، ج - 6
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َمْت َصَوا ِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم َوَلْواَل َدْفُع اللَِّه النَّاَس بَ ْعَضُهم بِبَ ْعٍض لَُّهدِّ
نَّاُهْم ِفي اْْلَرْ  ِض َأقَاُموا اللَِّه َكِثيرًا َولََينُصَرنَّ اللَُّه َمن يَنُصُرُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيٌز الَِّذيَن ِإن مَّكَّ

 .1﴾َونَ َهْوا َعِن اْلُمنَكِر َولِلَِّه َعاِقَبُة اْْلُُمورِ الصَّاَلَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا بِاْلَمْعُروِف 

أن الجهاد شرع أول ما شرع دفاعا عن أنفس المسلمين وعقيدتهم وأموالهم  هذا يؤكد
وأمنهم، ثم لما شرع ظل محافظا على الدعوة بالتي هي أحسن، إذ ما من أمير عقد له 

من المشركين إلى الدخول في  سيواجههمعلى سرية إال وأمره بدعوة من  الرسول 
بأداء جميع  وابالشهادتين وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة والتزم   واونطقوا إلسالم، فإذا استجابا

ما للمسلمين  مصبح له، فيالواجباتتلك  من ةالواجبات حسب توقيت وطريقة كل واحد
االنضمام إلى مجتمعهم بفليدعهم إلى معاهدة المسلمين وااللتزام  أبوا ما عليهم، فإن موعليه

م كبقية غير المسلمين من أعراب المغانمن  شيء ملكن ليس له ،معهم واحتى ولو لم يقاتل
فليقاتلهم حسب مسطرة، ال  ،الجزيرة العربية، فإن أبوا فليلتزموا بأداء الجزية، فإن امتنعوا

اآلمال التي تقدمة على أرقى كن ألي مكابر في المحسوس أن ينفي بأنها مازالت ممي
 ؛اليوم في أكثر دول العالم تقدما اإلنسانبها القيمون على رعاية احترام حقوق  يناد ي

إذا نظرنا إلى تلك الضوابط التي أتت عبر قواعد آمرة آتية من الوحي اإللهي على 
أمرهم بأن ال حيث لتأكدت لنا السابقة اإلنسانية التي أتت بها دعوة اإلسالم ، الرسول 
وال المنقطع لممارسة دين من  ،بليل وال يقتلوا صبيا وال امرأة وال شيخا مسنا ال يقاتليغزوا 

متوقف لنا من هذا أن اإلذن  ن  ي  ب  ت  موا بيوتا وال يحرقوا أشجارا، ل  األديان السماوية، وال يهد
ن الجهاد أذلك  من خالليتجلى و ، م احترام أمن اإلنسان وكرامتهتِّ ح  عدة شروط ت  على 
أساسا بصفته إجراء دفاعيا هدفه صد االعتداء على المسلمين، وحتى جهاد الطلب  فرض

شهار الحر  ب عليه، فالسياق كان دائما يتجه نحو األمم التي ال تخفي تهديدها لإلسالم وا 
ُأِذَن لِلَِّذيَن يُ َقاتَ ُلوَن ﴿: قول اهلل جل عالهخالل من في إبراز هذا الموقف واضح ي القرآن

 .اآلية﴾ ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديرٌ  بِأَن َُّهمْ 
أي إني أحللت لهم القتال، ألنهم ظلموا ولم يكن لهم ذنب » :قال ابن هشام بالحرف

 .2«فيما بينهم وبين الناس، إال أن يعبدوا اهلل
                                                           

 .من سورة الحج 41إلى  39اآليات من  - 1
 .نفسه - 2
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ومما يؤكد تشبث الهدي اإلسالمي بالسلم والمسالمة لكل من لم يعتد على 
َنةٌ ﴿: قول اهلل عز وجل ،المسلمين وامر القرآنية أن يدرك من األ ﴾َوقَاتُِلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن ِفت ْ

: بحكم اآلية الكريمةإال من تم اإلذن لهم في التخلف  ،على الجميع جهاد الدفع فرض
فغير  1﴾...َرجٌ لَْيَس َعَلى اْْلَْعَمى َحَرٌج َواَل َعَلى اْْلَْعَرِج َحَرٌج َواَل َعَلى اْلَمرِيِض حَ ﴿

يتميز بكونه أيضا ال يتوقف  يجب عليه جهاد الدفع الذي األصناف الذين ذكرتهم اآلية،
لطلب بالنسبة لألب مع اكما هو الحال في جهاد  ،وضه على اإلذن فيه أو المنع منهخ

والمدين داخالن في  الصبيالصغير والدائن مع المدين، إذ ال يطلب إذنهما ألنهما أعني 
َوَما َلُكْم اَل تُ َقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل الّلِه ﴿: بحكم اآلية الكريمة للمستضعفيناإلذن المعطى 

يَِة الظَّاِلِم َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساء َواْلوِْلَداِن الَِّذيَن يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َه ِذِه اْلَقرْ 
 .2﴾ْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َولِّياً َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصيراً أَ 

دفاعا عن النفس  ع  ر  الجهاد بنوعيه ش  أن القرآن الكريم  نصوص آيات يدرك من
صالحا للبشرية، فجهاد الدفع لصد العدو عن أرض المسلمين وجهاد الطلب دفع   ا للهجوم وا 

النبي الكريم عليه الصالة المتوقع الذي أصبح الشرك آنذاك يعلنه عن طريق قتل رسل 
ومن إلى الطريق المستقيم، فيها بالتي هي أحسن دعوهم يالتي  ه وتمزيق رسائلوالسالم 

النيل من عن  مضده لصدهجهاد الطلب  ضر  ف   ،على المسلمين استمر منهم في االعتداء
لغته الدعوة ن وعدم إذالل أقلياتهم الباقية في دار الكفر، ورغبة في إنقاذ من بالمسلمي ن  م  أ  

منهم ليدخل في الطريق الصحيح طريق اإلسالم، ومن هنا يتبين أن الجهاد شرع، إما دفعا 
ما وقايةلالعتداء   ؛لدار اإلسالم من اعتدائهم وا 

عيالكم وأوالدكم  أنه قتال من أجل الذب عنعن جهاد الدفع قال اإلمام السعدي 
الذي يراد منه إضعاف  ،ومحارمكم فهو من هذه الوجهة أعظم أجرا من جهاد الطلب

دخال ما أمكن منهم  تفسيره آلية هذا معنى كالمه في  ،اإلسالم فيالكفار وا 
، وأجاز شيخ اإلسالم في زمنه ابن تيمية للمظلومين قتال الصائل دون 3المستضعفين

                                                           
 .01سورة النور، آية  - 1
 .05سورة النساء، آية  - 2
أبو عبد اهلل عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل بن ناصر بن  هو الشيخ العالمةمن سورة النساء،  05تفسير السعدي لآلية  - 3

كان رحمه اهلل تعالى هم، 1300هم وتوفي سنة  1360محرم  12 ولد في عنيزة في القصيم في، حمد آل سعدي، من بني تميم
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لمين منعقد على قتال المحاربين، وال يجب أن يبذل لهم من المال أموالهم، ألن إجماع المس
من قتل دون ماله فهو شهيد، »: ال قليل وال كثير استنادا إلى الحديث الذي رواه ابن ماجه

 .1«ته فهو شهيدم  ر  ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون ح  
قالت الجمعية السعودية للسنة وعلومها بالمملكة العربية السعودية في ورقة أعدتها 

فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا، ولهذا يتعين على كل أحد »: في الموضوع
لولد بدون إذن أبويه والغريم بغير إذن امقيم ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه، و 

اد أن المسلمين يوم أحد والخندق، وال يشترط في هذا النوع من الجه جهادكغريمه، وهذا 
، ففي يوم أحد والخندق كانوا أضعاف ذلك أو فوقه ما دونالمسلمين ف ف  ع  يكون العدو ض  

 ؛2«المسلمين وكان الجهاد واجبا عليهم
يراعى هذا الحكم أن العدو ال يرجعه عنهم كفهم عن قتاله، بل إن غايته 

لي عليهم شروطه المذعنة للمعتقد والمجحفة في التكاليف، فلم يبق استسالمهم ل ه حتى ي م 
وهو محاولة صده إن أمكن ذلك، ألن القرآن الكريم  ،أمامهم إال ارتكاب أخف الضررين

في سياق النص  نقرأ هذااستمر هديه يلح على القدرة للمؤمن عند تأدية الواجب المطلوب، 
َوَجاِهُدوا ِفي اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ﴿: القرآني عند قول اهلل عز وجل

يِن ِمْن َحَرجٍ  ﴾، فإذا كان األمر يتعلق بمحاولة استالل العقيدة ومحو اإلسالم فال ِفي الدِّ
ربهم شهداء حق  ايلقو ى يأذن اهلل بالفرج أو أن يثبتوا حتيوم أحد إال  أرى أسوة بالنبي 

 ودفاع عن النفس والدين والحرم؛

قال ابن أصعب من جهاد الطلب كما  وفي سياق الحديث يظهر أن جهاد الدفع
، ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه وعن ماله وعن "يشبه دفع الصائل ألنه"القيم 

                                                                                                                                                                                 

ث، واألصول، واآلداب، ذا عناية بالغة بالتأليف فشارك في كثير من فنون العلم فأّلف في التوحيد، والتفسير، والفقه، والحدي
 ؛وغيرها

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن تيمية  هو": ابن تيمية"، لشيخ اإلسالم 1/04السياسة الشرعية  - 1
ث الفقه والحدي: شتهر في مجاالت عّدة أهمها، اتلقى العلم على والده وآخرين من مشيخة زمانهو هم 001 سنة ولد، الحراني
 .هم728 رحمه اهلل سنة توفيو   ،...والعقيدة

نونبر  21انتهى من الفتوى التي أعدتها الجمعية السعودية للسنة وعلومها في الجواب عن جهاد الدفع وجهاد الطلب يوم  - 2
2611. 
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ِذيَن يُ َقاتَ ُلوَن بِأَن َُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصرِِهْم ُأِذَن لِلَّ ﴿: كرامته، كما قال اهلل عز وجل
ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه : "المذكورة الجمعية السعودية ورقة، ثم قالت ﴾َلَقِديرٌ 

 .اإلنسان طالبا مطلوبا أوجب من هذا الجهاد الذي هو فيه طالب ال مطلوب
صادفوا الحق في جوابهم على جهاد الدفع الشيخ ومن بين علماء العصر الذين 

: سعود بن عبد اهلل عميد كلية الشريعة بجامعة اإلمام بن محمد بن سعود سابقا إذ قال
واعلموا أن قتال الكفار والمعتدين على بالد المسلمين وحرماتهم، أمر واجب ومتعين على "

أمر اهلل بقتال كل معتد يريد  ،القادرين من أهل ذلك البلد خاصة، ونظرا لقيمة اإلسالم
فساد  ديننا وأخالقنا وامتصاص خيراتنا، وسماه فتنة وجعلها أكبر من القتال : إخراجنا منه وا 

تُ ُلوُهْم   َوقَاتُِلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َواَل تَ ْعَتُدوْا ِإنَّ الّلَه اَل ُيِحبِّ اْلُمْعَتِدينَ ﴿ َواق ْ
َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتلِ َحْيُث  ، وفي الوقت الذي 1﴾ثَِقْفُتُموُهْم َوَأْخرُِجوُهم مِّْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفت ْ
َوِإْذ َأَخْذنَا ﴿: قتال من لم يقاتلنا ونهانا عن ما يعرف اليوم بالحرب األهلية فقالاهلل حرم 

َرْرُتْم َوأَنُتْم َتْشَهُدونَ ِميثَاَقُكْم اَل َتْسِفُكوَن ِدَماءُكْم َواَل ُتْخرِ  ، 2﴾ُجوَن أَنُفَسُكم مِّن ِديَارُِكْم ثُمَّ َأق ْ
لزومه لم قال ما مضمونه بأن حكم الجهاد بنوعيه جهاد الدفع وجهاد الطلب باق على 

 ينسخ ال بكتاب وال بسنة؛
فالجهاد صنفه العلماء إلى أربعة أنواع، قال النفراوي من علماء المالكية في شرحه 

واعلم أن الجهاد من حيث هو على أربعة أقسام جهاد : "لرسالة ابن أبي زيد القيرواني
بالقلب وهو مجاهدة الشيطان والنفس عن الشهوات المحرمة، وجهاد باللسان وهو األمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاد باليد وهو زجر األمراء وأهل المناكر باألدب، ومنه 

، هذه األصناف 3"السيف، وال ينصرف حيث أطلقت العبارة إال إليهإقامة الحدود وجهاد ب
لكن استمرارية وجوبه مكن وتبين أنه أكثر جدوى لإلسالم، يترتب الجهاد حسب أيِّها أ

نبها اإللغاء تالزمها حتمية أخرى واجبة هي مراعاة حال األمة، وما إذا كانت لها قدرة تج

                                                           
 .191-196سورة البقرة آية  - 1

 .94سورة البقرة آية  - 2

 .دار الفكر بيروت. ، ط395.زيد القيرواني، ألحمد بن غنيم بن سالم النفراوي، صالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي  - 3  
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ضبط معادالتها إال من طرف ولي األمر أو من  باألنفس في التهلكة، وهي أمور ال يمكن
 . أو دولة المسلمين المعتدى عليها ينوب عنه في تسيير أمور جماعة

 

 دور ولي األمر في إعالن: المبحث الثالث

  الجهاد

 الهدنة أو إبرام المعاهدات أو عقد 

فرق ابن بطال في شرحه للبخاري بين جهاد الجماعة التي يؤطرها ولي األمر وبين 
فهو وما قلناه من إباحة أن يدفع الرجل عن نفسه وماله : "الجماعة التي ال إمام لها فقال

مام  قول عامة أهل العلم إال األوزاعي، فإنه كان يفرق بين الحال التي فيها للناس جماعة وا 
وأمنت السبل، ي ال جماعة وال إمام، فقال إذا أقلعت الفتنة عن الجماعة وبين الفتنة الت

ج  البيت، وجوهد ن كان للناس في  وح  العدو، وقعد اللص لرجل يريد دمه وماله قاتله، وا 
 ."1وقتال فدخل عليه يريد دمه وماله اقتدى بمحمد ابن مسلمة فيداريه" فتنة"معمة 

أن ابن بطال في تفرقته حالة الجماعة ووجود اإلمام أو عدمه يستحضر  ح  جِّ ر  أ  
أ ل ون   الن اس   ك ان  » :حذيفة ابن اليمان عندما قال ،مع الصحابي الجليل حوار الرسول   ي س 

، ع ن    الل ه   ر س ول   ي ر  ك ن ت   الخ  أ ل ه   و  اف ة   الش رِّ  ع ن   أ س   إ ن ا الل ه   ر س ول   ي ا ف ق ل ت   ي د ر ك ن ي، أ ن   م خ 
ل ي ة   ف ي ك ن ا اه  ، ج  ش رٍّ اء ن ا و  ، ب ه ذ ا الل ه   ف ج  ي ر  ي ر   ه ذ ا ب ع د   ف ه ل   الخ  ؟ م ن   الخ   «ن ع م  »: ق ال   ش رٍّ
؟ م ن   الش رِّ  ذ ل ك   ب ع د   و ه ل  : ق ل ت   ي ر  ،»: ق ال   خ  ف يه   ن ع م  نٌ  و  ا: ق ل ت   «د خ  م  ن ه ؟ و  مٌ »: ق ال   د خ   ق و 

ي ي، ب غ ي ر   ي ه د ون   ن ه م   ت ع ر ف   ه د  ت ن ك ر   م  ي ر   ذ ل ك   ب ع د   ف ه ل  : ق ل ت   «و  ؟ م ن   الخ  ،»: ق ال   ش رٍّ  ن ع م 
اةٌ  ل ى د ع  ه ن م ، أ ب و اب   ع  اب ه م   م ن   ج  ف ه م   ،الل ه   ر س ول   ي ا: ق ل ت   «ف يه ا ق ذ ف وه   إ ل ي ه ا أ ج  : ف ق ال   ل ن ا؟ ص 
ل د ت ن ا، م ن   ه م  » ي ت ك ل م ون   ج  ن ت ن ا و  ا: ق ل ت   «ب أ ل س  ك ن ي إ ن   ت أ م ر ن ي ف م  ؟ أ د ر  م  : ق ال   ذ ل ك  م اع ة   ت ل ز   ج 

ل م ين   ، الم س  ام ه م  م اع ةٌ ال   ل ه م   ي ك ن   ل م   ف إ ن  : ق ل ت   و ا  م  اٌم؟ و ال   ج  ت ز ل  » ق ال   إ م   الف ر ق   ت ل ك   ف اع 
ل و   ك ل ه ا، ل   ت ع ض   أ ن   و  ر ة ، ب أ ص  ت ى ش ج  ت   ي د ر ك ك   ح  ل ى و أ ن ت   الم و   .2«ذ ل ك   ع 

                                                           
األنصاري  -أبو عبد الرحمن ، وأبو سعيد : وقيل  -أبو عبد اهلل . هو محمد بن خالد بن عدي بن مجدعة: ابن مسلمة - 1

 -وكان  ،المدينة استخلفه مرة على -وسلم  صلى اهلل عليه -إن النبي : بدرا والمشاهد، وقيل من نجباء الصحابة شهد ،األوسي
، فأقام بها  الربذة بل اتخذ سيفا من خشب ، وتحول إلى وال حضر الجمل، وال صفين،. ممن اعتزل الفتنة -رضي اهلل عنه 

 .في صفر سنة ثالث وأربعين -رضي اهلل عنه-مدة، وتوفي 

 .466. ي، ص، المجلد الثان3060رواه البخاري في صحيحه، الحديث رقم  - 2
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وهنا يبرز دور ولي األمر من إمام للمسلمين أو ملك أو رئيس أو قائد حسب اللقب 
القائم بأمره، فهو الذي عليه  الذي أطلقه واختاره شعب من الشعوب اإلسالمية على

اإلحاطة بأحوال الطرفين العددية والعتادية والخبرات واالستراتيجيات التي تمكنه من معرفة 
ما يسمح له به الشرع من أوامر للزج بالمسلمين في المعركة، إن كان في الوقت متسع 

العدو أو يأذن اهلل يصد  لذلك، أما عند المداهمة فالجميع مطالب بالقيام بجهاد الدفع حتى
بما شاء، ولو كانوا ال جماعة لهم وال إمام، فاالبتعاد عنهم هو الذي دعا إليه هذا الحديث 
الذي رواه جل كتب الصحاح والسنن، وهو حديث أمره باق إلى يوم الميعاد، وهو صريح 

: لشريفالحديث ا عليها هذارد و باعتزال الجماعة التي ال إمام لها، فكثير من الصيغ التي 
ن لم يكن»: تقول مام لهم وا  ما عقد لسرية إال  هذا المعنى أن النبي  زيعز  ،جماعة وا 

 ؛«وعين عليها أميرا، وال بعث اثنين فما فوق برسالة إال وعين واحدا منهم يبلغ عنه
بها  فُّ ك  ي   وليس هناك نصوص: "لتي تقدم ذكرهافي الدراسة ا" سعود مجاهد"ثم قال 

جهاد الدفع بل هو باق إلى يوم القيامة، إال أنه مادامت األمة ضعيفة مستضعفة، عن 
ار أي نوع من نوعي الجهاد يخضع لتقرير أهل العلم والفكر يفيجب مراعاة ذلك واخت

 أدرى بشؤونهم وأكثر خبرة وتجربة؛ من بلدان المسلمين، وكل أهل بلد والشوكة في كل بلد  
دي الدفع والطلب، اهالصواب في عدم نسخ آيات جن صادف هذا الكالم إذا كا

القدرة للفرد والجماعة، فإن رأي جمهور األمة الذي بلغ : حسب الشروط المعروفة ومنها
السائد في كل عصر على أن كل جماعة، ودولة  اإلجماعمن الكثرة ما يجعله قريبا من 

أهل العلم والفكر والشوكة  البد لها من أمير مهما كان االسم الذي أعطي له، فقوله لتقرير
من حيث تقريرهم،  ا  من حيث االستشارة واألخذ برأيهم وليس صحيح ،صحيح في كل بلد  

ألن الخلفاء الراشدين كانوا يستشيرون علماء الصحابة وأهل الرأي والشوكة منهم، ولكن 
وفها ظر و حال األمة ومنعتها ل الذي يتخذه ولي األمر بعد تقييمهليسوا هم أهل القرار 

وعددها وعدتها، كما تقدم إذن ليس للعلماء والمفكرين وأهل الشوكة حق اتخاذ القرار 
عن دراية العلماء العلمية  ،بالجهاد، لغياب كثير من المعايير المرتبطة بعضها مع بعض

 ،وتجربة أهل الشوكة الحربية، ولكن عليهم أن يعطوا رأيهم، ونتيجة مشورتهم لولي األمر
ومقارنتها  مكنه من استكناه حالة العدوما ي  والمعطيات مكانيات اإلا لديه من فهو الذي ربم
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ند عد الع دة التي يعلم المتوفر منها له وأيضا هو الذي عليه إعدا ،مع حالة بلده وجيشه
الجهاد بالقدر الذي ال يتأتى ال للعلماء وال ألهل الشوكة، لكن يبقى  لخوضبئة األمة تع
 . هيهم عليه أن يعتبر أر 

 عبريجب أن يمر  ،نوع الجهاد الذي سيذهب إليه المسلمونأن  يتضحنا وه
َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم يُ َقاتُِلوُكْم ِفي ﴿: األحكام والحكم التي تضمنها قول اهلل عز وجل اَل يَ ن ْ

يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسطُوا  وهنا  1﴾ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ الدِّ
عالن الهدنة  يتأكد دور ولي األمر ألنه المخاطب الذي يملك حق ربط المعاهدات وا 

مكابر أو مغرر به أن  يوتنظيم التبادل االستيطاني والتجاري، ومهما يكن فال يمكن أل
المسلمين وغيرهم من الدول األخرى  يجادل في اختالل عناصر المعادلة الحربية اليوم بين

أهل الديانات السماوية أو غيرها، والتي أصبح واضحا أنها ال تجتمع كلمتها إال عندما  من
يحاول شعب من الدول اإلسالمية بقيادة ولي أمره أن يدافع عن كرامته أو يعد العدة 

 .تمكنه من الدفاع عن نفسهل

َهاُكُم اللَّهُ ﴿ليها اآلية الكريمة والتي مما يحتم التقيد بالتوجيهات التي دعت إ  ﴾اَل يَ ن ْ
ها تفسير في  ةوالتي لما استعرض الطبري مختلف أوجه التأويل المتضارب ،اآليةإلى آخر 

وأكثر التأويل رجاحة أنها محكمة، وأن أسباب نزولها كانت قصة أسماء  :قال ما مضمونه
فكرهت أسماء أن تقبل هديتها ألنها  ،قرطا وأشياء "ق تيلة"بنت أبي بكر حين هدت لها أمها 

َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن ﴿: فذكرت ذلك له، فأنزل اهلل تعالى مشركة، حتى أتت النبي  اَل يَ ن ْ
ينِ   . اآلية 2﴾َلْم يُ َقاتُِلوُكْم ِفي الدِّ

المنعقدة خالل للمجمع الفقهي ة والعشرين الحاديفي الدورة ولقد سبق لي أن كتبت 
في مدينة الرياض، من أن كل الموقعين على ميثاق األمم المتحدة  3102شهر شتنبر 

تحرم اعتداء بعضهم على بعض وتخول لرعايا الدول الغير  ،أصبحت تربطهم معاهدات
بحيث يقيم  ،المسلمة المقيمين في أي دولة إسالمية وقعت على ذلك الميثاق حق المعاهد

                                                           
 .من سورة الممتحنة 9اآلية  - 1
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، والمال والدين، ما لم يحاول المس بأمورها الداخليةلنفس اية محفوظ في أي دولة إسالم
قامتهم عند الدول الغير مسلمة  ونفس الشيء لرعايا الدول اإلسالمية في بالد المهجر وا 

 . لضرورة استلزمتها متطلبات حياتهم

اَل ﴿: بذلك أرادوأولى األقوال في ذلك بالصواب أنه : "حيث قال الطبريفلنرجع إلى 
ينِ  َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم يُ َقاتُِلوُكْم ِفي الدِّ من جميع أصناف الملل واألديان أن تبروهم ﴾ يَ ن ْ

يِن َوَلْم ﴿: وتصلوهم، وتقسطوا إليهم إن اهلل عز وجل عم بقوله الَِّذيَن َلْم يُ َقاتُِلوُكْم ِفي الدِّ
ته، فلم يخصص به بعضا دون بعض، وال صفهذه جميع من كان ﴾ ُيْخرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكمْ 

قرابة نسب،  هذلك منسوخ ألن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبين: معنى لمن قال
أو ممن ال قرابة وال نسب، غير محرم وال منهي عنه، إذا لم يكن في ذلك داللة له ألهل 

 .1"أو سالح ب ك ر اع  الحرب على عورة ألهل اإلسالم أو تقوية لهم 

ر  بين المبادئ  ومن ض  ت ح  هي أن كل  ،من أساسيات الشريعة التي يجب أن ت س 
 تكون الشريعة غير مراعية إلمكانياتمنه مخرجا، حتى ال له ضيق على المسلم جعل اهلل 

َوَجاِهُدوا ِفي اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل ﴿: المسلم، قال اهلل في اآلية الكريمة
اُكُم اْلُمْسِلميَن ِمن قَ ْبُل َوِفي َهَذا لِيَ  يِن ِمْن َحَرٍج مِّلََّة أَبِيُكْم ِإبْ َراِهيَم ُهَو َسمَّ ُكوَن َعَلْيُكْم ِفي الدِّ

 .2﴾الرَُّسوُل َشِهيداً َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهَداء َعَلى النَّاسِ 

يِن مِ ﴿ثم قال في تفسير  ﴾ يقول تعالى ذكره وما ْن َحَرجٍ َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ
جعل عليكم ربكم في الدين الذي تعبدتم به من ضيق، ال مخرج لكم مما ابتليتم به فيه، بل 
وسع عليكم، فجعل التوبة من بعض مخرجا والكفارة من بعض مخرجا، والقصاص من 
ل بعض مخرجا، فال ذنب يذنبه المؤمن إال وله منه في دين اإلسالم مخرج، وفيه سأ

َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي علي بن عبد اهلل ابن عباس، عن هذه اآلية ﴿ ،عبدالملك بن مروان
يِن ِمْن َحَرجٍ   .﴾ فقال الحرج الضيقالدِّ
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ومن هنا جاز القول بأن الجهاد فرض كفاية ال ينكر ذلك أي مسلم وأن جهاد الدفع 
وا على صده وجب على الذين ينقلب إلى عين، لصد العدو عن دار المسلمين، فإن لم يقدر 

يلونهم من المسلمين بنفس الدرجة، وجهاد الطلب فرض كفاية على القادرين عليه البالغين 
العقالء سليمي الجسم غير مدانين وال محجورين، وال ينبغي أن تذهب إليه جماعة قاصدة 

حتى ال  ها من المشركين، كما يجب أن تتوفر على القوة العسكرية الكافيةيأكثر من ضعف
تلقي باألنفس إلى التهلكة، ويجب أن يقع تحت قيادة ولي األمر وبأمر منه حسب رأي 

ليه أشارت أحاديث عدة  .الجمهور، وا 

وأما شرط : "وله ضوابط لخصها ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد فقال
م وذلك شيء الحرب فهو بلوغ الدعوة باتفاق، فال يجوز حربهم حتى تكون الدعوة قد بلغته

َعَث َرُسوالً ﴿: مجمع عليه، لقول اهلل عز وجل بِيَن َحتَّى نَ ب ْ والراجح أن تكرار  1﴾َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
، كان إذا بعث ثبت أن النبي  الدعوة يتكرر مع كل عملية يواجه فيها العدو، وسببه أنه

فادعهم إلى ثالث خصال أو خالل  ،ت عدوك من المشركينإذا لقي»: سرية قال ألميرها
ك ف  عنهم،  ،ما أجابوك إليها ن  ه  ت  أ ي  ف فاقبل  ،دعهم إلى اإلسالم، فإن أجابوكأفاقبل منهم و 

علمهم أنهم إن ل من دارهم إلى دار المهاجرين، وأ  منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحو 
جرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين، وأن عليهم ما على المها

على المؤمنين  نهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم اهلل الذي يجريعلمهم أفأ
ن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فادعهم لهم في الفيء والغنيمة نصيب إال أوال يكون 

 .2«فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن باهلل وقاتلهم ،إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا

أن  :وهي ،مالكل نسبهامن المالكية الماجشون وفيه مالحظة جيدة عن ابن 
أي ف ع  يعني عندما يكون العدو فوق الضِّ  ،المنصوص عليه في عدم المهاجمة ف  ع  ضِّ ال

، كما بين أن فال يلزمهم الشرع حينئذ بخوض جهاد الطلب يفوق عدد المسلمين مرتين
                                                           

 .15سورة اإلسراء، اآلية  - 1
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عاة امر أن أيضا لصالح العدو يوجب الكف عن مهاجمتهم مبينا  اختالل توازن القوة
إنما الضعف " :يعني القوة، فقالالضعف تنسحب على العتاد والقوة الحربية كما تقدم، 
د عن الواحد إذا كان أعتق منه يعتبر في القوة ال في العدد، وأنه يجوز أن ينفرد الواح

 .1"جوادا وأجود سالحا وأشد قوة

وفي  الشريف هذه الفرضيات التي تناثرت في تفسير اآليات وعند شراح الحديث
أن ال يمارس الجهاد إال تحت إمرة ولي األمر  أساسية وهي ضرورةتؤكد  يةاألمهات الفقه
منحصر في حكم الغنيمة عندما  ،، والخالف الحاصل في هذا الصددأسوة بالرسول 

أم ال  لغنيمة؟ أم يؤخذ منها الخمس؟خرج جماعة للجهاد بدون إذن اإلمام، هل لها كل ات
عند المالكية قال الخرشي عند  ولي األمر في جميع الحاالت؛ واشترط يعطى لها شيء

ل و  م ع  و ال  جائر: "قول مختصر خليل بن إسحاق وهو لغة التعب " :، فقال"ف ر ض  ك ف اي ة  و 
ل م  كاف را  غير ذي عهد إلعالء كلمة اهلل: "والمشقة، وحده ابن عرفة بقوله  .2"ق ت ال م س 

داء عدة مالحظات أصبحت تفرض بتمكننا من إ ،هذه الجملة على اختصارها
كمن يضرب مسلما بريئا بغير  يضرب فردا معاهدا أو دولة معاهدةنفسها، هي أن الذي 
أن ينجم عن ذلك من ضرب أي بلد إسالمي بما ال قبل للمسلمين  حق، مع ما يمكن

مجتمعين عليه، وكذلك أي مسلم صادق البد أن يعرف اليوم أن اعتداءه على أي بلد من 
البلدان المعاهدة بحكم ميثاق األمم المتحدة، إذا لم يضر اإلسالم فلن ينفعه، أعني إذا كان 

دفاع عن ا الدفع، فإن العالم متفق على أنه بمحاولة جهاد الطلب، أم –األمر يتعلق 
تخلص األمم والشعوب  ماالشريعة، وعندالنفس والدين والمال والنسل والكرامة وهي مقاصد 

بلد المعتدى عليه لميثاق األمم المتحدة وتحسن النوايا، فإن واجبها يحتم عليها مناصرة ال
الناس فيه سواسية كأسنان المشط، وهذه  ،حتى يسترجع حقه، ويتم تعايش الجميع بسالم

 . غايات األساسية للدعوة اإلسالميةهي ال
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ب ك م   إ ن   الن اس   أ يُّه ا ي ا»»: كما قال  دٌ  ر  دٌ  أ ب اك م   و ا  ن   و اح  ل   ال   أ ال   و اح  ب يٍّ  ف ض   ل ع ر 
ل ى م يٍّ  ع  د   و ال   ع ج  ل ى أل  س و  م ر   ع  ي ر ك م   ب الت ق و ى إ ال   أ ح  ن د   خ  ، وفي رواية أخرى «أ ت ق اك م   الل ه   ع 
؟ ه ل   أ ال  » د   ف ل ي ب لِّغ  »: ق ال   اهلل ، ر س ول   ي ا ب ل ى: ق ال وا ،«ب ل غ ت   ؛1«ال غ ائ ب   الش اه 

فإذا استحضرنا كيف وضعت الشريعة اإلسالمية األسس األولى لدولة الحق 
، والتي والمشروعية وااللتزامات التي تبادلها المسلمون مع أول خليفة بعد رسول اهلل 

أن األمة مجمعة على ضرورة تكليف من توفرت فيه الشروط أكثر من غيره تجسدت في 
ة على أن توليته تتم بواسطة عقد طرفاه ولي ليتولى شؤون المجتمع، واتفق علماء األم

األزدي  األ ف و ه  اختاره وواله من جهة أخرى، مستحضرين قول  األمر من جهة والشعب الذي
 :الجاهلي
 ؛"او اد  مس   م  ه  ال  ه  ا ج  ذ  إ   اة  ر  مس   ال  و    م  ه  اة ل  ر  س   ى ال  ض  و  ف   اس  الن   ح  ل  ص  ي   ال  "

ي من لتزامات المتبادلة بين الشعب وولي األمر هاإلكما البد من اإلشارة إلى أن 
رجال  :أسبقيات اإلسالم بدون منازع، وذلك يسوقنا إلى إبداء مالحظة هامة وهي أن

 ،جتماعيعرضوا إلى أسباب وخصائص العقد اإلقد تفي اإلسالم  ،السياسة والعلم والتاريخ
فما بالك بالجامعات وبالتنظير الفلسفي لبعض  ،قبل أن تتكون حتى الدولة في أوربا

المصطلحات التي أصبحت مبدأ قانونيا يدرس في الجامعات، ويتغنى به أتباع وأنصار 
مدرسة الشرح على المتون في القرن السابع عشر برئاسة لوك وهوبزو جانجاك روصو، 

، ألننا قد بينا الملك منصب طبيعي لإلنسان: "ذلك أن عبدالرحمان بن خلدون قال بالحرف
أن البشر ال يمكن استمرار حياتهم ووجودهم باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم 
ذا اجتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء الحاجات، ومد كل واحد  وضروراتهم، وا 
منهم يده إلى حاجاته يأخذها من صاحبه، لما في الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان، 

على بعض ويمانعه اآلخر عنها بمقتضى الغضب واألنفة ومقتضى القوة البشرية بعضهم 
ذهاب  في ذلك فيتم التنازع المفضي إلى المقاتلة، وهي تؤدي إلى الهرج وسفك الدماء وا 
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فاحتاجوا من ذلك إلى ": إلى أن قال..." النفوس المفضي ذلك إلى انقطاع الوجود البشري
 .1"بمقتضى الطبيعة البشرية الملك المتحكمالوازع وهو الحاكم عليهم وهو 

ن اإلمام يلزم حضوره في إ" :قال عليه يشي بحاشية العدو ر  يتبين من شرح الخ  كما 
من تدوين أسماء المجاهدين وترتيب أمورهم، وأن الجهاد يتعين على  ،كل أساسيات الجهاد

يخرج للجهاد إال بإذن  إال أن المجعول له الاألمر كما ذكر " :، ثم قال"من يعينه اإلمام
اإلمام، كما نص على ذلك غير واحد من األشياخ، فكأنه عينه عنه قال اللخمي وغيره وال 

ذنه  ؛"يخرج أحد مكان أحد إال بعد علم اإلمام وا 
واإلمام واجب حضوره في كل شاذة وفاذة من تسيير أمر الجهاد والمجاهدين، حتى 

الجزية وهي عطاء الكافر كذلك فرض و  ،وجيههفي عقد الصلح فال يعقد إال بموافقته وت
حال كونهم في قوة يعطيه مقابل بقائه على دينه مع حفظ ماله وأوالده وال تقع  ،للمسلمين

لكافر، في سكنى موضوع مخصوص على عطاء مال ا للجيش مع إال بإذن اإلمام
 مخصوص، بشرط على الكافر بوصف مخصوص والعاقد اإلمام ال غيره أو من يعينه

 ؛2نيابة عنه
يتضح من هذا أن الجهاد تعبئة األمة للدفاع عن عقيدتها وأنفس أبنائها وسالمة 
أعراضها وحفظ عقيدتها، وال يمكن أن تتعبأ األمة لذلك وال تقف عنه إال بقيادة إمام ينظم 

 وينمي قدراتها ويعلم أوضاع عدوها؛ها ويجمع كلمتها ويسلح جيوشها صفوف
في " محمد النداف"ومن أهم الذين لخصوا دور اإلمام في العصر الحالي ما كتبه 

اإلمام في دورين أساسيين تنظيم شؤون األمة مهمة كتابه األخالق السياسية إذ حدد 
بما في ذلك من تأسيس جيشها وتنظيمه وجعله الدرع الحامي لألمة،  ،ورعاية مصالحها

 :مى دستورية وهيفهي تنبني على أسس أصبحت اليوم تس
البيعة الشرعية التي فرضت مبادئ إذا زكتها تعيين الحاكم إما بالبيعة أو بالوراثة  -

سبق إليها اإلسالم مقتضيات العقد االجتماعي، الذي يعتبر اليوم من أسبقيات الديمقراطية 
                                                           

م 1332هم الموافق 932طبع دار القلم بيروت، ولد سنة  151والمقدمة  105-2-102. ، ص3. تاريخ ابن خلدون، ج - 1
 .م1460هم الموافق 969وتوفي سنة 

، انتهى من 143. انتهى من كالم، الخرشي على مختصر خليل، بهامشه حاشية الشيخ علي العدوي، الجزء الثالث، ص - 2
 .كالمه بتصرف قليل
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التي سبقت إليها النظم اإلسالمية الغربية، وهو ال يعدو أن يكون مبدأ من المبادئ 
 .في موروثاتهم العلمية والسياسية يد شباب األمةهتز  حتى يتأتى للغرب اطمست آثارهف

ذا تم تعينه ب  ط الكفاءةو حسب شر الحاكم و األمة  به تقبل فإنها تعاقد البيعةوا 
له أن يختار بنفس الشروط ولي عهده أسوة بسيدنا أبي بكر ، كما في كتب الفقهالمذكورة 

عبد قال  الشورى، وقد وه الحاكم   ار  ت  خ  ي  األول الذي رسمه اإلسالم ل  ، والمبدأ رضي اهلل عنه
ذا كان الفقهاء، قد رضوا بإمارة المتسلط أو الوارث حرصا على الرزاق  السنهوري، وا 

" إال أن اختياره بالوراثة فيه ميزة تنشئته الحاكم على اتباع أساسيات الحكم"استقرار األمة، 
ينبغي أن يسلكها مع شعبه، وكل تلك الصور اشتمل عليها  يلقن طرق الحكم التيألنه 

د ث ن ا :الحديث النبوي الكريم د   ب ن   س ل ي م ان   ح  ، د او  يُّ د ث ن ي الط ي ال س  د   ح  يم   ب ن   د او  ، إ ب ر اه  يُّ ط   ال و اس 
د ث ن ي ب يب   ح  ، ب ن   ح  ، ب ن   النُّع م ان   ع ن   س ال م  ير  د   ف ي ق ع ود ا اك ن  : ق ال   ب ش  ج   الل ه   ر س ول   م ع   ال م س 
ل ى ل ي ه   اهلل   ص  ل م ، ع  س  ك ان   و  يرٌ  و  يث ه ، ي ك فُّ  ر ج ال   ب ش  د  اء   ح  ل ب ة   أ ب و ف ج  ، ث ع   ي ا: ف ق ال   ال خ ش ن يُّ
ير   ف ظ   س ع د   ب ن   ب ش  يث   أ ت ح  د  ل ى الل ه   ر س ول   ح  ل ي ه   اهلل   ص  ل م ، ع  س  ؟ ف ي و  ذ ي ف ة   ف ق ال   األ  م ر اء   أ ن ا: ح 
ف ظ   ل س   خ ط ب ت ه ، أ ح  ل ب ة ، أ ب و ف ج  ذ ي ف ة   ف ق ال   ث ع  ل ى الل ه   ر س ول   ق ال  : ح  ل ي ه   اهلل   ص  ل م   ع  س   ت ك ون  »: و 
ا ف يك م   النُّب و ة   ، أ ن   الل ه   ش اء   م  ف ع ه ا ث م   ت ك ون  ف ع ه ا، أ ن   ش اء   إ ذ ا ي ر  ف ةٌ  ت ك ون   ث م   ي ر  ال  ل ى خ   ع 
ن ه اج   ا ف ت ك ون   النُّب و ة ، م  ، أ ن   الل ه   ش اء   م  ف ع ه ا ث م   ت ك ون  ف ع ه ا، أ ن   الل ه   ش اء   إ ذ ا ي ر   ت ك ون   ث م   ي ر 
ا، م ل ك ا ا ف ي ك ون   ع اضًّ ، أ ن   الل ه   ش اء   م  ف ع ه ا ث م   ي ك ون  ف ع ه ا، أ ن   ش اء   إ ذ ا ي ر   م ل ك ا ت ك ون   ث م   ي ر 

ب ر ي ة ، ا ف ت ك ون   ج  ، أ ن   الل ه   ش اء   م  ف ع ه ا ث م   ت ك ون  ف ع ه ا، أ ن   ش اء   إ ذ ا ي ر  ف ة   ت ك ون   ث م   ي ر  ال  ل ى خ   ع 
ن ه اج    .1«ن ب و ة   م 

من أهم الضروريات التي  ،ولي أمر المؤمنين تحت أي اسم كانإن ضرورة تولية 
 ؛ية مجمعة على وجوب توليتهالدولة اإلنسانتفتقر إليه األمة، فكل الملل والنحل منذ قيام 

                                                           
ليه رجع ، 355. ، ص36. ج/ 19460: إلمام أحمد بن حنبل رضي اهلل عنه، الرقممسند ل - 1 الدكتور محمد النداف في كتابه وا 

 .عازيا كالمه لعبد الرزاق أحمد السنهوري في كتابه فقه الخالفة 133-1336األخالق السياسية 
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يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه ﴿: ومن أهم النصوص في ذلك قول اهلل عز وجل
حدثنا أبو »: ، ثم الحديث الذي رواه بن ماجه فقال1﴾ْوِلي اَْلْمِر ِمنُكمْ َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوأُ 

: بكر بن شيبة حدثنا أبو معاوية وكيع عن األعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال
من أطاعني فقد أطاع اهلل ومن عصاني فقد عصى اهلل ومن أطاع »: قال رسول اهلل 

 .«عصاني اإلمام فقد أطاعني ومن عصى اإلمام فقد

ذفه، وهو يحيزيد األمير بعد اإلمام، وبعضها  هذا الحديث ورد بعدة روايات بعضها
تضمنتها مجتمعة أو متفرقة أعداد كبيرة من الكتب المهتمة باألحاديث بعدة روايات مروي 
الحديث الذي رواه السيوطي في الجامع الصغير بسنده عن معنى تتفق كلها مع  ،النبوية

السلطان ظل اهلل في األرض يأوي إليه » :قال اهلل عنه عن النبي  أبي هريرة رضي
، 2«الضعيف وبه ينتصر المظلوم، ومن أكرم سلطان اهلل في الدنيا أكرمه اهلل يوم القيامة

وما لها وما عليها والت هذا البحث الخوض في البيعة وأحكامها مليس من مشفإذا كان 
وحكم من  ولي األمر في إعالن الجهاد بنوعيه شيئين هما دور أردت فقط أن أبين فإني

هذا هو موضوع و  هاحمل السالح على جماعة المسلمين مستقرة تحت حكم ولي أمر 
 المبحث اآلتي؛

 حكم حمل السالح : المبحث الرابع

 على جماعة المسلمين أو بعضها

َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اَْلْرِض  ِإنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحارِبُوَن الّلهَ ﴿: قال اهلل في كتابه العزيز
ُلوْا َأْو ُيَصلَُّبوْا َأْو تُ َقطََّع أَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مِّْن ِخالٍف َأْو يُنَفْوْا ِمَن اَْلْرضِ   َذِلَك َفَسادًا َأن يُ َقت َّ

نْ َيا َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ   .3﴾َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ

                                                           
 .59سورة النساء اآلية  - 1
هذا الحديث ألف عليه أحد علماء المغرب وهو المرحوم الحاج ناصر كتابا استكمل فيه الروايات التي ورد بها وكالم أصحاب  - 2

 .10. ، ص"السلطان ظل اهلل في األرض"علوم الحديث على صحته، وهذه إحدى الروايات التي أورده عليها في كتابه 
 .33سورة المائدة، اآلية  - 3
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نَ ُهَما فَِإن بَ َغْت ﴿: ثم قال تعالى َتتَ ُلوا فََأْصِلُحوا بَ ي ْ َوِإن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اق ْ
ِإنََّما ﴿: إلى قوله تعالى 1﴾ِإْحَداُهَما َعَلى اْْلُْخَرى فَ َقاتُِلوا الَِّتي تَ ْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَّهِ 

 .2﴾َأَخَوْيُكمْ  اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ ْينَ 
فيها خمس فوائد منها : "قدامةبن بن أحمد بن محمد عبد اهلل بن قال أبو محمد 

أنهم لم يخرجوا من اإلسالم ألنه سماهم مؤمنين والثانية أنه أوجب قتالهم والثالثة أنه أسقط 
الخامسة أن اآلية الرابعة أنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوا، و قتالهم إذا فاءوا إلى أمر اهلل، 

أفادت جواز قتال من منع حقا عليه لجماعة المسلمين بقيادة ولي األمر، ثم قال عن عبد 
من أعطى إمامه صفقة يده وثمرة فؤاده، فيطعه ما » :قال عن رسول اهلل  اهلل بن عمر

: لقا ة  ف  ج  ر  روى ع  : استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر رواه مسلم، ثم قال
ر   ي ف رِّق   أ ن   أ ر اد   ف م ن   و ه ن اٌت، ه ن اتٌ  س ت ك ون   إ ن ه  »: ي ق ول   رسول اهلل  سمعت   قال ه   أ م   ه ذ 

يٌع، و ه ي   األ  م ة   م  ر ب وه   ج  : وهذا يؤكد ما جاء في اآلية الكريمة 3«ك ان   م ن   ك ائ ن ا ب الس ي ف   ف اض 
ِإنَّ ﴿: وقوله تعالى 4﴾آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اَْلْمِر ِمنُكمْ يَا أَي َُّها الَِّذيَن ﴿

نَ ْفِسِه  الَِّذيَن يُ َباِيُعوَنَك ِإنََّما يُ َبايُِعوَن اللََّه َيُد اللَِّه فَ ْوَق أَْيِديِهْم َفَمن نََّكَث فَِإنََّما يَنُكُث َعَلى
 .5﴾َعاَهَد َعَلْيُه اللََّه َفَسيُ ْؤتِيِه َأْجراً َعِظيماً َوَمْن َأْوَفى ِبَما 

يتبين من هذه النصوص أن بيعة اإلمام واجبة وأن طاعته واجبة، وأنه ضروري 
الستمرار وحدة األمة وحفظ أمنها، واستخالص أموالها من المصادر التي حددها القرآن 

ء اإلسالم من غير المسلمين، وأنه هو الذي يتصدى لمن يعتدي عليها من أعدا ،والسنة
مسؤولياته إلى  إضافةلرأي منها وبتطبيق فتوى علمائها وهو الذي باإلنصات لرأي أهل ا

بما في  ،بين أبنائها ؤلفيرعى شؤون األمة ويأيضا أن عليه و منها أعاله،  االتي بي ن ا بعض
الباغية منهما على أن تفيء إلى أمر  ر  ب  ج  ي   وله أنن المتقاتلتين لح بين الطائفتيالصذلك 
للمحاربين الذين قطعوا السبل وهددوا األرواح ونهبوا األموال، وعليه أن  وعليه التصدياهلل، 

                                                           
 .9سورة الحجرات، اآلية  - 1
 .16سورة الحجرات، اآلية  - 2
 .، في المذهب الحنبلي49. ، ص16. كتاب المغني البن قدامة، ج - 3
 .59النساء، اآلية سورة  - 4
 .16سورة الفتح، اآلية  - 5
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ألنهما ما تركا مجاال لالجتهاد في هذا  ،يتمسك في كال الحالتين بأحكام القرآن والسنة
 ؛الموضوع

اختيارات واسعة في مواجهة كبيرة ومنحاه القرآن والسنة مسؤولية وضع عليه فلقد 
فجعل جزاءه في "الفساد في الناس وينهب أموالهم وينشر الرعب والخوف فيهم  يع  ش  الذي ي  

الدنيا القتل والصلب، وقطع اليد والرجل من خالف أو النفي من األرض خزيا لهم وتنكيال 
العلماء  ر  ي  خ  ، و  1"ه عذاب أليمبأفعالهم الطائشة، وأما في اآلخرة إن لم يتب في الدنيا فل

 ؛في تطبيق أي تلك العقوبات شاء على المحكوم عليه األمر ي  ل  و  
األولى : عشرة مسألة ففيه خمس  : القرطبي عند تفسيره آلية الحرابة أيضا قالو 

 ، فأمرووا بالمدينةاجتف الراجح أنها نزلت في العرانيين، وهم قوم قدموا على رسول اهلل 
واستاقوا  ، فلما صحوا قتلوا راعي إبل النبي وأمرهم بشرب ألبانها بلقاح   هم رسول اهلل ل

خبرهم من أول النهار فأرسل في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جيء  النعم، فبلغ النبي 
، وفي نفس المرجع ة  ر  ي الح  ف   واق  ل  أ  أعينهم، و  تهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر ب بهم، فأمر

أنها نزلت بسبب قوم من أهل لكتاب كان بينهم وبين رسول »: رواية أخرى عن ابن عباس
قال به عكرمة والحسن، عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في األرض،  اهلل 

ْر َلُهم مَّا َقْد ُقل لِلَِّذيَن َكَفُروْا ِإن يَنتَ ُهوْا يُ َغفَ ﴿: ه بعضهم فرد عليه بقول اهلل تعالىوضعف
اإلسالم يهدم ما قبله، وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب : ﴾ وقوله عليه السالمَسَلفَ 
اآلية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في األرض بالفساد، : الرأي

 ؛2«رضي اهلل عنه وصحح ابن منذر قول مالك
نما من اغترف هذا  هذه اآلية تضمنت أوصافا ولم تستعرض أشخاصا وال عقائد، وا 

من نفى ورودها بسبب المشركين محجوج بنص اآلية األخرى و عليه أحكامها،  تسريالجرم 
﴾، ثم إن الرسول عليه الصالة والسالم ُقل لِلَِّذيَن َكَفُروْا ِإن يَنتَ ُهوْا يُ َغَفْر َلُهم مَّا َقْد َسَلفَ ﴿
بأن يترك المثلة حتى تبقى رسالته  أمره أمر من الباري جل جالله تفضيال له ووعظاب

                                                           
من  32هم، في تفسير لآلية 316جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة  - 1

 .سورة المائدة
 .انتهى من تفسير الطبري - 2
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عبر وغيرها نظم وكل النظريات الفلسفية الرسالة عدل ورحمة، تتسامى قواعدها على كل 
 .التاريخ

يقام عليهم الحد بقدر فعلهم، فمن : ثم قال واختلفوا في حكم المحارب، فقالت طائفة
ن أخذ المال ولم يقتل نفيأخاف السبيل وأخ قاله " ذ المال قطعت يده ورجله من خالف، وا 

إذا أخذ المال وقتل صلب وقتل على الخشبة، : ابن العباس، فيما عزاه إليه أبو يوسف
وقال مالك وهو مروي عن ابن عباس وسعيد ابن المسيب وعمر بن عبدالعزيز ومجاهد 

الحكم على المحاربين، يحكم عليهم بأي اإلمام مخير في : والضحاك والنخعي كلهم قال
، هذه األقوال كلها تكرس 1"األحكام التي أوجبها اهلل تعالى من القتل والصلب أو النفي

قال فتح القدير بعد أن استعرض أهمية تنصيب اإلمام لتسيير أوضاع أي دولة إسالمية، 
إذا تقرر لك ما قلناه في ": مختلف األقوال التي قال بها من سبقوه في آية الحرابة المذكورة

كل من أن ذلك يصدق على  ماآلية ومعنى المحاربة والسعي في األرض فسادا، فاعل
، في كل قليل وكثير، وغير مصر   صدر منه ذلك، سواء كان مسلما أو كافرا، في مصر  

 .2"وجليل وحقير، وأن حكم اهلل في ذلك هو ما ورد في هذه اآلية
 عدالة سيدنا عثمان رضي اهلل عنه وقدو أخالق سمو بحكاية تبين وتميز ابن كثير 

قاتلتين تأتيت عثمان حين استشرى القتل بين الفئتين الم»: إلى أبي هريرة قال هحكاها بسند
أيسرك أن : يا أبا هريرة: فقلت جئت ألنصرك، وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين، فقال

ياي معهم؟ قلت ل  ت  ق  ت   فإنه إن قتلت رجال واحدا، فكأنما : لي قال: ال، قال: الناس جميعا وا 
قال ابن و ، ل  ات  ق  أ   م  ل  و   ت  ف  فانصر  : مأجورا غير مأزور، قالقتلت الناس جميعا، فانصرف 

َفَكأَنََّما قَ َتَل َمن قَ َتَل نَ ْفسًا ِبَغْيِر نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اَْلْرِض ﴿: هو كما قال اهلل تعالى: عباس
، ثم قال إن ترك قتلها هو إحياء ﴾النَّاَس َجِميعًا َوَمْن َأْحَياَها َفَكأَنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميعاً 

 .3«لها

                                                           
 .بتصرف في بعض العبارات 153. نفسه، ص - 1
الثاني في تفسير . ع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني، جفتح القدير الجام - 2

 .35. آية الحرابة المذكورة، ص
 .569. من مجلد األول، ص 004تفسير عماد الدين أبي الفداء إسماعيل إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفى سنة  - 3
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هذه األحكام يجب أن تحيا في وسائل اإلعالم اإلسالمية المرئية والمسموعة، 
األمة اإلسالمية حكم هذه االعتداءات ويتجند العلماء لتفسيرها وشرح أحاديثها فيبينوا ألبناء 

من  ليرتدع من يرتدع ويتبع الحكم الصحيح ،باسم اإلسالمالبعض بها  مالتي أصبح يقو 
 حكم البغاة والمحاربين؛عامة الناس عرف فيتبع أحسنه، ولت يستمع القول

بأنه من أشهر السالح وقطع السبيل خارج المصر، المحارب بن رشد  وقد عرف
 الفعلام بهذا عتبر من قام بهذا الفعل داخل المصر، فمالك ل في من قاوالخالف حاص

 اإلخافة، واشترط الشافعية قدرته على تنفيذ فهو محارب خارجه ومن ،اسارق ر  ص  داخل الم  
وتوفره على الشوكة، وهي قوة المغالبة، وعلق عليه بأن معنى المغالبة تأتي من البعد عن 

هي حرابة ومع ضعفه سرقة، وقال أبو السلطان مغالبة و  قوة، ففي العمران مع العمران
 .1ر  ص  حنيفة المغالبة ال تكون في الم  

ن منتهكي حرمات المسلمين اليوم م   م في قلبه حبة خردل من اإليمان يجب ه  ن  م   ن  وا 
لى  اتالتحاكم معه لآلي األحاديث النبوية الصحاح، القرآنية التي أشرنا إلى بعضها وا 

ب اب  »: ومنها ل م   س  ق ت ال ه   ف س وٌق، الم س   .2«ك ف رٌ  و 

تبين من يحيث  ،جدير بردع المومنإن ما أتى في شرح كلمتي الفسق والكفر 
الملة،  خروجإن لم تكن بمعنى الكفر الذي هو  ،د كلمة الكفر هناو كلماته أن ور  خالل

يأتي فالسب أما كبر الكبائر، ألارتكابه أنه  ،اقون على أن كليهما في أدنى آثارهفإنهم متف
دنيء بمعنى القطع وأشنع أنواع الشتم ويؤدي إلى التحارب والرد بأقصى ما يكون من ال

 :ذو الخرق الطهوي الجاهلي من الكالم قال
ممممممممان  ذ ن ممممممممب   مممممممما ك  الممممممممك   ف م   ب ن ممممممممي م 

ممممممممو ال  الممممممممذُّر ى ع ر اق يممممممممب    ك مممممممموم ط 
 

مممممن ه م   ب مممممأ ن    ممممممال ٌم س ممممممب  م  ممممممب  غ   ف س 
ممممممممممممممممرُّ  لرُّ  ت خ  ممممممممممممممممب  ب و ائ ك ه مممممممممممممممما ل     ك 

 

                                                           
 .2662، الطبعة المصرية بتحقيق هيثم خليفة، سنة 435. ، ص2. ، ج"المقتصدبداية المجتهد ونهاية " - 1
ب ي د  بن الحارث بن عبد الكريم، عن أبي  - 2 رواه البخاري عن محمد بن عرعرة عن شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي، عن ز 

ب اب  »لحديث وائل شقيق بن سلمة االسدي، عن الصحابي الجليل عبد اهلل بن مسعود، ثم ساق نص ا ل م   س  ق ت ال ه   ف س وٌق، الم س   و 
 .«ك ف رٌ 
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َواَل َتُسبُّوْا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن الّلِه فَ َيُسبُّوْا الّلَه َعْدوًا ِبَغْيِر ﴿: قال اهلل عز وجل
 .1﴾ِعْلمٍ 

ة الرابعة أن فيها ضربا مومن بين المسائل التي استخلصها منها القرطبي قال والحك
دليل على وجوب األخذ بالذرائع في مواجهة مثل هذه  هادنة، وفيهاوالم   ةع  اد  و  من الم  

 الحاالت؛
وسوت آيات عدة بين الفسق والنفاق، وبين الفسق والظلم وبين الفسق والكفر، 

  الفاسقين؛ ارأخبوحذر القرآن الكريم من عواقب 
عند قول اهلل  ا  كفر  قفلقد جعل اهلل الفس ،الكبائر أنواعع فكل صوره تأتي حاملة أبش

َناٍت َوَما َيْكُفُر ِبَها ِإالَّ اْلَفاِسُقونَ ﴿: جل جالله ثم جعله اهلل ظلما  2﴾َوَلَقْد أَنَزْلَنا ِإلَْيَك آيَاٍت بَ ي ِّ
َر الَِّذي ِقيَل َلُهْم فَأَنَزْلَنا َعَلى الَِّذيَن ﴿: عند قوله تقدست صفاته َل الَِّذيَن ظََلُموْا قَ ْواًل َغي ْ فَ َبدَّ

َماء ِبَما َكانُوْا يَ ْفُسُقونَ ظَلَ  ثم جعلت آية أخرى الفسق هو أشنع درجات  3﴾ُموْا رِْجزًا مَِّن السَّ
ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثَ ُرُهُم اْلَفاِسُقونَ ﴿: الك ف ر فقال  4﴾َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْيرًا لَُّهم مِّن ْ

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم فَاِسٌق ﴿: هلل تعالىوجعلت آية أخرى الكذب فسقا عند قول ا
ُنوا َأن ُتِصيُبوا قَ ْومًا ِبَجَهاَلٍة فَ ُتْصِبُحوا َعَلى َما فَ َعْلُتْم نَاِدِمينَ  بب قصة نزلت بس، 5﴾بَِنَبٍأ فَ َتبَ ي َّ

بني المصطلق فلما ظهر لهم وعلموا جمع زكوات ، له النبي بن معيط لما أرسلاالوليد 
ثم رجع إلى  ،مظهرين له الفرح، فخاف منهم هتجمهروا في طريق  اهلل ول  س  ر  ر س ول  أنه 

ليعتذروا  القوم أسرعوا بالقدوم على الرسول  لكنوقال بأنهم منعوا أداء الزكاة،  النبي 
اآلية تبرئة لهم من عواقب ، فنزلت هذه رسول اهلل برسول  أنهم ما خرجوا إال فرحا له 

لون تِّ ق  في الوقت الذي ي   باإلسالماليوم المتظاهرون  والتي يروج مثلها ،الوشايات الكاذبة
 ؛دين اهلل في األرضالمسلمين ويشوهون سمعة 

                                                           
 .من سورة األنعام 169اآلية  - 1
 .من سورة البقرة 99اآلية  - 2
 .من سورة البقرة 59اآلية  - 3
 .من سورة آل عمران 116اآلية  - 4
 .من سورة الحجرات 0اآلية  - 5
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ن يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فقال جل وجعل اهلل الفاسقين منافقي
َهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف اْلُمَناِفُقوَن ﴿: جالله َواْلُمَناِفَقاُت بَ ْعُضُهم مِّن بَ ْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلُمنَكِر َويَ ن ْ

 ؛1﴾َويَ ْقِبُضوَن أَْيِديَ ُهْم َنُسوْا الّلَه فَ َنِسيَ ُهْم ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

﴾ اآلية َكاَن َخْيرًا لَُّهمَوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب لَ ﴿ هقال الفخر الرازي في تفسير 
الكافر قد يكون عدال في دينه وقد يكون فاسقا في دينه، فإذا كان فاسقا أصبح : "المتقدمة

فيما  ا  مردودا عند الطوائف كلها، فالمسلمون ال يقبلونه لكفره والكفار ال يقبلونه لكونه فاسق
فهو نفس  ،ل اإلرهابيين اليومال نحتاج إلى كثير من التبريرات لنثبت أن هذا هو حا" بينهم

 م لفسقهم فيما بين أبنائهأعطانا تفسير هذه اآلية الكريمة، فالكفر ال يقبله الصورة التي
 ؛مواإلسالم حاشاه منه

أما الكفر فبقطع النظر عن المعاني المختلفة التي تأتي بها لفظة الكفر، فإنه يأتي 
هذه اآليات  2﴾َكَفْرُت ِبَما َأْشرَْكُتُموِن ِمن قَ ْبلُ ِإنِّي  ﴿: بمعنى الشرك قال الباري جل وعال

ألوان  منليس سوى لون  ،داخل اسم اإلسالم س  واألحاديث تبين لنا أن هذا التيار الذي د  
الخدائع والمؤامرات التي يحاول بها أعداء اإلسالم النيل منه أو من سمعته، ولكن 

َواِهِهْم َويَْأَبى الّلُه ِإالَّ َأن يُِتمَّ نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ يُرِيُدوَن َأن يُْطِفُؤوْا نُوَر الّلِه بِ ﴿  .3﴾َأف ْ

  

                                                           
 .من سورة التوبة 00اآلية  - 1
 .إبراهيممن سورة  22اآلية  - 2
 .من سورة التوبة 32اآلية  - 3
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:الخاتمة  

أن الجهاد فرض  تبين ،حمل طبيعة هذا البحث أكثر منهاهذه اإلشارات التي ال تت
كفاية، يطلب من األمة بقيادة اإلمام القيام به، فيأثمون جميعا إن تركوه، ويسقط وجوبه 

إن قام به البعض اآلخر، كما ينبغي التقيد بالشروط التي منها ما هو ذاتي  هم جميعاعن
 من واجب جماعة المجاهدين بقيادة األمير،ما هو يخص الفرد ليقوم بهذا الواجب، ومنها 

فالبد لولي  ،عةامللج بالنسبة أما لسالمة العقلية والبدنية للمجاهدا: وط هير وتلك الش
ي الوقت فرض عليها الجهاد، فف حتى استحضار المراحل التي مرت بها األمة،من األمر 

لحكمة اختارتها عناية  ،لم يؤمروا بالجهاد ولو دفاعا عن النفس الذي كانوا قلة مستضعفين
مقابلة المشركين النقضوا على فئة المسلمين  السيف آنذاك في ا، إذ لو شهرو اهلل بالمسلمين

القليلة بالنسبة لما عليه المشركون وألبادوهم وأرجعوهم عن دينهم، فأصبح صبرهم على 
سنة يجب ، أصبح ذلك جميع وسائل القمع والتحديبالبالء المتكرر الذي استعمل ضدهم 

، ليقرر من خاللها اإلجراء والحربيةأن يراعي من خاللها أي مجتمع مسلم حالته العددية 
سبل الدعوة إلى اإلسالم  د  واألضمن لبقاء الشريعة واستمرار الدعوة، ولما تستنف األسلم

كل المعاهدة، فإن أبى فليدع للجزية، و بالمشرك  طالببالتي هي أحسن، فإن لم تجد فلي
فذ سبل السلم والمسالمة، ويصبح نستعندما تو  ،وما عليهم نها تمنحه ما للمسلمينواحدة م

في المثاليات واحترام  ةإعالن الجهاد ال مفر منه، فإن ذلك أيضا وضعت له مسطرة مبالغ
حقوق الكائن البشري، إذ ال يهجم المجاهدون بليل وال يقتلون امرأة أو صبيا وال شيخا 

ذا غنموا فال لم يحمل السالح و  ،مسنا ال أسيرا وال يخربون بيوتا وال يحرقون أشجارا، وا 
 ،على الطريقة التي حددها القرآن الكريم قسمها قبل ،لون وال يستأثر أحدهم بشيء منهاغي

في أكثر  ة عدد العدوفإذا طبقت مسطرة معرفة قدرة المسلمين تجاه عدوهم وانحصرت كثر 
عول، وكان ففي الم ةإذا كانت األسلحة من نوع واحد أو متقارب ،األحوال على الضعف

للمسلمين ما يمكنهم من مواجهة عدوهم، ونكث العدو معاهداته واعتدى عليهم، ترتب 
طلب في شرع في أكثر أحواله جهاد دفع، كما يمكن أن يكون جهاد  والذي ،الجهاد عليهم
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 ا لالجتهاد وبهذا يكون الجهاد مطلوباوال مجال فيه ،الحالة التي حددتها نصوص الشريعة
 سالم فله الغنيمة؛ وأفله الجنة،  الساعي إليه إما شهيد اء  ز  وج  

جماع غير المسلمين غير أن أوضاع المسلمين  على مواجهتهم اليوم وتخلفهم وا 
اليوم وبين غيرهم  هموبين أي ملة واختالل التوازن العسكري بين ،عند نشوب حرب بينهم

من حيث التسليح والعدد والخبرة واإلمكانيات المالية، ال أجد في مواجهة ذلك إال أن أقول 
غ شمس و وصحابته في فجر بز  بأن على المسلمين في هذا العصر التأسي بالنبي 

تطبيق عدل الشريعة في أنفسهم على مثابرة الالدعوة إلى اهلل بصدق و و شريعة اإلسالم 
التي ، 1945يونيو  20الصادرة في وتطبيق التمسك بمعاهدة األمم المتحدة  ،اتهمومجتمع

ا على طرف آخر وقع هو أيضا عليها، كما هي ميثاق يحرم اعتداء أي طرف موقع عليه
أن عليهم التعاهد بينهم على من اعتدى على أي بلد مسلم أصبح معتديا على بقية الدول 

ذا كانت الدعوة إل ى الوحدة اإلسالمية صادقة، فيجب تكوين قوة دفاع اإلسالمية، وا 
لها بعناية وترصد لها ميزانية للبحث العلمي الذي ينبغي  ةإسالمية، ترسم القوانين المنظم

 ،أن تؤسس له مراكز علمية موحدة وبرامج تربوية متكاملة وصناعات قطرية مندمجة
مراكز إنتاج موحدة ي فرض  تؤطرها ،متجانسة وحدات إحداثبمتكاملة و عامة أخرى و 

تمويلها بنسبة في المائة متساوية على ميزانيات دول األمة اإلسالمية، فإذا فرض لها مثال 
التعالي بدافع  بميزة اوت بحسب مبلغ النسبة ينزع الشعور، فإن التف%16أو  %5مبلغ 

لة المتداولة وبرلمانا العمتوحيد و توحيد المناهج ذلك ب عب  ت  ي  المدفوع، و كثرة المبلغ ب اإلحساس
كون تالقطرية التابعة لتلك المجموعة، ثم ي البرلمانات يراعي التنسيق بين تشريعات فيدراليا

تكون  ،الرؤساء هو الذي ينسق بين قرارات المجموعاتاألمراء و مجلس أعلى من الملوك و 
، وميزانية، حسب رأيي الشخصي وعاصمتها مكة شرف اهلل قدرها له مؤسسات فيدرالية

يمكن غلبية لتحيا بهذا مؤسسة أولياء األمر، فهم الذين تتخذ باألقرارات ملزمة تتولى ضبط 
أفضل طريقة تجذب بالدعوة جهاد اليوم الفقد أصبح ، ومن ثم أن يقرروا في مصير األمة

عطاء المسلم المثل اإلسالم بالتي هي أحسن من خالل إبراز عدل الشريعة الناس إلى  وا 
بحكم وازع التربية  ،سلوكه وشعور اآلخرين باألمن على أنفسهم وأموالهم منهباألعلى 



34 
 

 ،ا أكثر مردودية من نتائج المغامرات القتاليةفهذا سيعطي للجهاد بالكلمة بعد  اإلسالمية، 
التي ولى زمنها ويجب أن يكون اإلسالم مبينا أن شريعته فرضت الدعوة إلى اهلل بالتي 

َواَل ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ ﴿:  في كتابه العزيزهي أحسن قال اهلل
َنا َوأُنِزَل ِإلَْيُكْم َوِإَلُهَنا َوِإَلُهُكْم َواحِ  ُهْم َوُقوُلوا آَمنَّا بِالَِّذي أُنِزَل ِإلَي ْ ٌد َوَنْحُن لَُه الَِّذيَن ظََلُموا ِمن ْ

 .1﴾ُمْسِلُمونَ 
فرعية  يجب على والة األمور في األمة اإلسالمية العمل على عقد معاهدات كما
تكفل األمن  ،المتحدة تبرمها منظمة المؤتمر اإلسالمي مع مختلف دول العالم لميثاق األمم

ة مية المقيمين في الدول الغير مسلموفتح مجال االستقرار الكريم ألبناء األمة اإلسال
قناعهم بأن كل من امتهن  جريرة  ل  م  ح  ه وال يمكن أن ي  اإلسالم بريء منفاإلرهاب، وا 

دول العالم اإلسالمي منخرطة في حربه مع بقية في الوقت الذي أصبحت فيه جرائمه، 
رًا َوَنِذيراً ﴿: تطبيقا لقول اهلل عز وجل المنتظم الدولي يَا أَي َُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهدًا َوُمَبشِّ

ِر اْلُمْؤِمِنيَن بَِأنَّ َلُهم مَِّن اللَِّه َفْضاًل َكِبيراً  بِِإْذنِِه َوِسَراجًا مُِّنيراً يًا ِإَلى اللَِّه َوَداعِ  َواَل ُتِطِع  َوَبشِّ
ْل َعَلى اللَِّه وََكَفى بِاللَِّه وَِكيالً   .2﴾اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقيَن َودَْع َأَذاُهْم َوتَ وَكَّ

 للصوابواهلل الموفق 
 محداتي شبيهنا ماء العينني .د

 من املغرب

 

  

                                                           
 .40سورة العنكبوت اآلية  - 1
 .49إلى  45سورة األحزاب اآلية من  - 2
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم النبيين  

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
 672: قرار رقم

 حكم جهاد الدفع وجهاد الطلب ودور ولي اْلمر فيهما: بشأن
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي املنعقد يف 

 دورته الثانية والعشرين مبدينة 
 هـ1430صفر  5م املوافق 2614نونرب  29: بتاريخ

 .بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع يف موضوع جهاد الدفع وجهاد الطلب
 :املعدة يف املوضوع واملناقشات اليت دارت حوله، قرر ما يليوبعد استماعه إىل األحباث 

جهاد بالقلب وهو جماهدة الشيطان والنفس عن : اجلهاد من حيث هو على أربعة أقسام (1
الشهوات احملرمة، وجهاد باللسان وهو األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وجهاد باليد وهو 

هاد بالسيف، وعند إطالق كلمة جهاد ال زجر أهل املناكر باألدب وإقامة احلدود، وج
 ينصرف املعىن إال إليه؛

اجلهاد فرض كفاية يقوم به القادرون عليه من أبناء األمة، وعندها يسقط فرضه عن اجلميع،  (2
 وإن مل يقم به أحدهم أمث اجلميع؛

ال نزل اجلهاد أساسا ليدافع املسلمون به عن عقيدهتم وأنفسهم وأمواهلم فأول إذن باجلهاد ق (3
ُأِذَن لِلَِّذيَن يُ َقاتَ ُلوَن بِأَن َُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ﴿: اهلل فيه

 ﴾؛ِمن ِديَارِِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِإالَّ َأن يَ ُقوُلوا رَب َُّنا اللَّه

ألمم والشعوب يف الدفاع ينقسم اجلهاد إىل جهادي الدفع والطلب، فاألول حق من حقوق ا (4
عن نفسها، فهو قمع العدو الصائل إلزاحته عن دار اإلسالم وجيب على الدولة اليت نزل هبا 
أن تعمل على صده مبا لديها، كما جيب على من بقرهبا من املسلمني مؤازرهتا حبسب الطاقة 

بصفته إجراءا إن مل تستطع وحدها رده، وأما الثاين فهو جهاد الطلب وقد ُشرَِع ابتداء 
وقائيا، يقام به حبسب شروط واضحة والزمة حتافظ على حقوق اإلنسان أي إنسان، وال 
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يقام به إال عندما تستنفد طرق الدعوة باليت هي أحسن ويقع امتناع اخلصم من الدخول يف 
الم اإلسالم أو التعايش بسالم مع املسلمني، فهو يف احلقيقة ُشرَِّع عندما يتبني أن أعداء اإلس

غري مساملني هلذه األمة والشروط املفروضة خلوضه مازالت رائدة يف تبين اإلسالم حلماية 
 املستضعفني من أية ملة كانوا؛

مينع اإلسالم حبكم معاين القرآن والسنة خوض أي نوع من نوعي اجلهاد إال بقيادة ويل أمر  (5
 الدولة أو األمة اليت فرض عليها خوضه؛

اإلسالمية معاهدة مع أي بلد، فيحرم على مجاعة املسلمني اليت عاهدته إذا ربطت األمة  (6
نكث عهده أو االعتداء عليه، ومن مث يكون مجيع املوقعني اليوم على ميثاق األمم املتحدة 
حيرم عليهم اعتداء بعضهم على بعض، كما جيب على اإلنسانية يف ظل هذا امليثاق مناصرة 

 .املظلوم حىت يأخذ حقه

جملمع الفقهي اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي، أن مجيع يقرر ا (7
االعتداءات اإلرهابية سواء على يد من جرت، فإهنا ختالف شرع اهلل وأن اإلسالم ينكرها وال 
يقرها، وال ميكن أن تنسب إليه جرائم أصحاهبا الذين هم أعداء اهلل ورسوله ورسالة نبيه عليه 

 .مالصالة والسال

 واهلل ويل الصواب

 محداتي شبيهنا ماء العينني. د

 من املغرب

 



 

 الدورة الثانية والعشرون

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 

 اجلهاد

 بني الطلب والدفع 
 

 

 

 إعداد

 عبدالقادر حممد أبوالعال األستاذ الدكتور 

 صول الفقه والعميد األسبق لكلية الشريعة والقانون أستاذ أ

 جامعة األزهر بأسيوط
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 مقدمه 
ض الجهالد لياع لدالدل الميايمن  درللالد لا  دنا ه  الاي  رار  ،الحمد هلل رب العاللمن 

 :قاالت  عااللع. وماالله  ولرمااه ، ء لااة  هلليماام اهلل، ولاا  نااارلم لاادوا ل و يماالد وا   لماالد 
 اْلُمْعَ ِدن َوَقلِ ُيوا ِرع َيِدنِت اليَِّم الَِّينَ  ُنَ لِ ُيوَ هلُلْ  َوء َ ْعَ ُدوا ِإ َّ اليََّم ء ُنِحب  1 

ل ن مااو    إياراا ،هلل العلرنااما او ، وياايوء   م ااوا ل اال  العااد" يناام ويااي  اهلل ل صااي وقالت 
 2 ”رلصدروا واليموا أ  الج م  حت  ةت الينوف

 ،هل ل اان يورماا ،جر اال ورناارأاااعنرم ماا  اااعلالر اءيااة  الع مااع  –ي  إ -رللجهاالد
واهلل  - ااد رااع ياادنت اهلل لمثاات المج" د ولاام  –اهلل ليناام ويااي   صااي والااع يلااا اااالر ال دااع 

هللمثت الصلال  ال لال  الاداال  الاي  ء نر ار ما  صانل  وء صادقم  – د رع يدنيم لألي  دم  نج
رع يدنيم إ   ورالل أ  ندليام الج ام او نرجعام ياللملد  و وهللت اهلل  عللع ليمجل د ،ح ع نرجع

  3"  غ نممأو جر أ مع
  نم الت المياي او ق: دردها  ا  الجهالدوم  يالر لياع  ،و  راد لمزال  الدا  اءية 

ولمل االع راع  ،وال وم والجدروت هللرالمه  ليع الدلوت رع اءية  دلإللغر لغنر المييمن  وا  
م، ورااع غناار ماا  اياا لدا  لراا  الجهاالد رااع مومااع –داات ورااع لصااور ياالد م  ، اايا العصاار

يااوا   ،اءيااةمنم الااداالرم دناا ه  مهللاات الررقاال  رااع الحااروب الداليناا مومااعم، ح ااع اياا لدمم
  .ح ع دن  أرراد الدولم المييمم الوحدمو أ ، ن  المييم ن دن  الدول

وجودالد  –  نمالعيمل  رع ا م  ت نجب ليع المييم  لةف دن   –ولمل وقع انملد 
أو راااع دنااالر   مااارم هللااات لااال  ل ويااانع دار اءياااة   غااازو  و  ، ع اااب غنااار الميااايمن هللرلالنااال 
ولاا   ،ا هاا  لاا  ندااد وا العاادوا مااع  ،لاادرع  يمهاا  لاا  هللاات ماا   اا   حاات يااي ل ه و أ ، أمن هاال

دحنااا  ء ن ح اااا رااارض الهللرلنااام رنااام اء  ،مااال نيااامع دجهااالد ال ياااب اااو و  ،نلنراااوا الميااايمن 
، دو  ون ح اااا رااارض الهللرلنااام دمجااارد  جهناااز الجناااوب وياااد الثغاااور وار ااالب العااادو ا ،دااايلا
 ... جو 

                                                           
   091الد رم م  اآلنم يورم  1
،  0470حادن   ر، ومياي  را  الجهالد واليان 6922واليانر حادن   م لا  لداد اهلل دا  اداع أوراع روال الدلالر  راع هلل الب الجهالدم را لينا 2

 .875ص  2الجلمع الصغنر جز " ء   م وا ل ل  العدو، رإيا ل ن مو   رلصدروا  "ورع روانم الرى ل  ادع  رنرم  0476
 799ص  6وال رمي  وال يلالع الجلمع الصغنر ليينو ع ج، 6474حدن   9ص2الرجم الدللر  رع صحنحم ج 3
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اصااا ة  و  ، مال ااار  ، واليااا و  ، لهللااات  ااايا هللااال  مااا  الاااةز  دنااال  مع اااع الجهااالد راااع اليغااام
 ،وجهالد ال ياب ،وحهللا  جهالد الادرع،  وجهلد ال ياب ،م ال ع م هل جهلد الدرعأ والو  ،الر هل 

، وجهاالد ال ياااب  ، وماال نااا ر  راانم  نجااب لينااام الجهاالد رنهماال ا والراارا دااان  جهاالد الاادرع
وماا  لام الحاا راع اصاادار  ،الدالنام الاع الجهاالد راع هللات م همال –اء اداف و ا –واءيادلب 

ا واءيادلب الدالنام  االاالص مجل اد  وم اع نيام ت ما  اعلادا ا ل َاوم  ند  الجهلد ا أمر
 ،الع ج و  دعض ال   نملت اءياةمنم لةق  الت ماد دعاض الحهللال  الميايمن  دليا  الجهالد

  .و زوت الغمم ،و ي  ر اءمم ،ونزوت ال زاع ،هللاف ال  لعيلا ح ع ند أو  حو  
  :ولل مم ،م للبارم ول ،وقد ل  ت لهيا الدح  رجعي م رع م دمم

 ول  م  وأ منم الموموعءي ر ل  رع االم دمم 
واصااا ة   ،واليااا م ال دونااام ،الهللااارن  ال ااار  و  ،الجهااالد راااع اليغااام  راااع مع ااا :وتالم ياااب اع

 .الر هل 
 . وم هل جهلد الدرع وال يب ،الجهلد رع أ واع :الم يب الثل ع
 .وجهلد ال يب ،حهلل  جهلد الدرع :الم يب الثلل 

 .وجهلد ال يب، مل نا ر  رع م  نجب لينم جهلد الدرع  : يب الرادعالم
 .الررا دن  جهلد الدرع وجهلد ال يب :الم يب الللمس
 .أيدلب وأ داف جهلد الدرع وجهلد ال يب :الم يب اليلدس
 الجهلد  أمرم  لم الحا رع اصدار  :الم يب اليلدع
 ت م  اعلدا  ام  ن ل َ : الم يب الثلم 

  نمااالت اءياااةمنم لةق  ااالت ماااد  اءيااادلب الدالنااام الاااع ج اااو  دعاااض ال :ل لياااعالم ياااب ا
 .ي  الجهلدلدعض الحهللل  المييمن  د

الجهااالد واءر ااالب، : راااع أرداااع ميااالالت لهااال صااايم دللدحااا ، و اااع اعولااا : الم ياااب العلاااار
نالت  هللنناف العمي: الحهلل  الارلع لم  نعي و  الجهلد مد الحهللل  المييمن ، الثللثم: والثل نم

ال  للنم ال اع  اا  ماد الميايمن  وغنار   دليا  الجهالد، الرادعام ياي م ولاع اعمار  جالل ما  
 .نعي و  الجهلد مد الحهللل  المييمن  وغنر  

 رهع رع ال وصنلت وال رارات  :مل اللل مموأ
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واهلل ايالت ا  ناور  ع الاع  – إ  اال  اهلل  عاللع –هللت يلا ي رال مي راد رع صايب الدحا  
 ووء مرجا ،إ م ء رب غنرل ، وأ  نهللو  لللصلد لوجهم الهللرن  ،وا  نج د ع الزلت ، الصواب

 .ودلءجلدم جدنر ،و ع  ال صنر  إ م  ع  المول ،يوال
 لددال لدر محمد أدوالعة/ اعي لي الدهلل ور
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 المطلب األول

 معني الجهاد

ماا ا  او و  .منجل اد جهالدا ومجل اد ،جل اد او مصادر لرعات ردالل   :الجهلد راع اليغام.أ
 1الينر روا  لق هل رع لينهل  أ  حمت :جهد الرجت داد م :ن لت"جهد " مم  ملد

 .غنر   ملغرع والجهد دللر ح  ،ن زنالحجل دللم  رع لغم –الجهد  :والمصدر
 :مع   الجهد لي  قولن رع  اليغموقد ال يف ليمل  

والا   ايا ي اب دعاض  م،الوياع وال لقا او و  احادا  الجهد دللم  ودللر ح مع ل مال و  :وتاع
 اليغونن  

 :رللجهاد دللما  مع االل :والجهاد دااللر ح ، دللما ال ررناا دان  الجهااد  :  هااور لجم او و  :الثال  
اى   2َوالَّااِينَ  َء َنِجااُدوَ  ِإءَّ ُجْهااَدُ ْ  َرَنْيااَلُروَ  ِمااْ ُهْ    :وال لقاام، وم اام قولاام  عااللعالوياع 

  .ويعه  و لق ه 
اى قادر مال  3جهد الم ت  :ا قلت أرمتالصدقم  أ ويي  حن مل يالت  نميوقولم صي  اهلل ل

 .نح ميم حلت قينت الملت
 َن ُااوتُ   :وم اام قولاام  عاالل  ،ال ياابرااع  موديااوا الغلناا المااا م: رمع االل_دااللر ح _ اماال الجهااد

رااع قيااموا ودااللغوا أاى   4 َلَمَعهلُلاا ْ  ِإ َّهُاا ْ  َأْنَماالِ ِه ْ  َجْهاادَ  دِاالهللِ  َأْقَيااُموا الَّااِين َ  َأَ ااَلَُء ِ  َ َمُ ااوا الَّااِين َ 
  .النمن  جل دن  رنهل

اى ااا لينهال اليانر لهزلهال وم ام قاوت " ليرهل الجهاد لا  الغا    مال :  معددأوم م حدن  
  :الاللر

  5 .جهد ل لهل مع اجهلد ل ..رجللت وجلت لهل اردع

                                                           
ماالدل  034ص  0والمصاادل  الم ناار ليرنااوم  ج ، دااع الاااعب" جهااد"ماالدل  417ص  0لياال  العاارب ءداا  م  ااور ج  1
   لني  الحيد   010ر الصحلج ص  دع دنروت، ومل ل" جهد"
 49ال ودم م  اآلنم  2
 357ص  3الرجم احمد رع مي دل ج  3
 53ل م  اآلنم الملالد 4
" مالدل  034ص  0 دع الااعب، والمصادل  الم نار ليرناوم  ج" جهد " ملدل  417ص  0ليل  العرب ءد  م  ور ج 5

 .  لني  الحيد  010ملدل جهد، ومل لر الصحل  ليرازى ص  063، 066  دنروت، والمعج  الوجنز ص " جهد 
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 :والجهالد ....نت اهلليادراع وجل اد  مقل يا :وجهالدا ومجل دمجل د العد :ليل  العربرع جل  
"  :حادن  الحيا راع و  ، الا ما  اا أومال  ،الييال و ا، الحربرع واي رراا الويع  مالمدللغ

 1.جمنعم  ل   ل و ل   ل  ررقم نم ونى ءنعأ" م، ث  ن عد نيلت ال لس الرجت ملل ء نجهد
راااع الوياااع مااا  ال اااوت دااايت مااال  :راااع اليغااامالجهااالد  :هللاااالف اصااا ةحلت الر اااو راااع وجااال  

 لعمتوا
وا مال  –ء ناراد دام لصاوص ال  الت هللمال قاد ن ا   اليغام ات أ دم   يا ن مح ا  الجهلد ل 

 .ال  م  يلا هللمل يدا و نراد دم مل 
رصااح أالاايى  اازت د _الهللاارن  رااع ال اار  جاال  لراا  الجهاالد  :الجهاالد رااع ال اار   الهللاارن  -ب
مرماال م  و يااب ،الصاادر لياا  الماالت ال للاالترااع دماال نااامت داايت الجهااد  –العاارب  لغاام
الاان ل   مجل ادمو  ،ىهاو الا رس لا  ال مجل ادمو  ،ال  الادن  الحاا دللحجام واءق الع الدلومو 

 او ما  اجات الاة  هلليم ام و  ، يادنت اهللراع دللمالت والا رس  ال ماحنمو  ،دللدعد لا  ويلويام
 : ال  لت م  يلا

اِ  َّ اليََّم َلَمَع اْلُمْحِيِ نَ  َوالَِّينَ  َجلَ ُدوا ِرنَ ل َلَ ْهِدَن َُّهْ  ُيُدَيَ ل وَ   :قولم  علل  .1
2

 

 ،ريرا  جل اد  3َوَم  َجلَ َد َرِإ ََّمال ُنَجلِ اُد ِلَ ْرِياِم ِإ َّ اليَّاَم َلَغ ِاِع َلاِ  اْلَعالَلِمنَ   :وقولم  علل 
والماااالت ، والصاااادر لياااا  ق اااالت الهللراااالر  ، الاااادن رااااع دمع اااا  الجهاااالد  رااااع اآلن اااان وجل اااادوا 
  . يب مرملت اهللو ال لللت 

 ...الدن  وصدر لي  ق لت الهللرلر والملت ال لللت رع اى وم  جل د " :قلت ال ر د 
ولانس الجهالد  ...دنا  اهلل و ياب مرمال مرع جهلد لل   و وا مل :...لر مومع رع وقلت 

الاارد لياا   صاار الاادن  و  ااو داات  ،ق االت الهللراالر ر اا  –" والااين  جل اادوا " نع اا   – رااع اآلناام
ال رااوس  مجل اادموم اام  ،دااللمعروف وال هاا  لاا  الم هللاار مااراعو .. .المد ياان  وقمااع ال االلمن 

 4 ".اعهللدرالجهلد  و اهلل  علل  و  رع  للم

                                                           
 ملدل جهد 401، ص 0ليل  العرب، ج 1
 29الع هللدوت اآلنم  2
 2الع هللدوت اآلنم  3
 766ص  3، و رينر اد  هللثنر ج5170، 5171، 5173ص  4 رينر ال ر د  ج  4
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 أمااررلآلناام رنهاال  . 1َناال َأَنهَاال ال َّدِااَع َجلِ ااِد اْلهلُلرَّاالَر َواْلُمَ االِرِ نَ  َواْغيُااْ  َليَااْنِهْ    :وقولاام  عاالل  .2
قالت ادا   ، جهالد الم الر ن  او لجهالد دللييال ، و دل أمارجهالد ليهللرالر، و  و و دلل  لت دللينف، 
واادم الزجاار ، وماع الم الر ن  دللييال   ، دللجهالد ماع الهللرالر دلليانف أمار: لدالس راع اآلنام

صااي  اهلل  _  وء ماا  لاالم ه  ا  ال داا،  المياايمن  أالماام ماا  أحاادوع اام لاا  ن اات . 2وال غياان  
م  ااع لاا  قاا يه  ياادا ا _ ويااي  ناامصااي  اهلل لي _ داات ثداات ا اام ،د  االله  أماار _ ليناام ويااي 

  محماادا ن  اات اصااحلدم، ر عاان  ا  نهللااو  المااراد د  االت الم االر ن  إ: ح اا  ء ن االت ، لييرنعاام
  3.واءق لع  مدلو ه  ال  اءية  الصحنح دللحج

ُ َْلِمُ اوَ   اب  َأِلان   َنل َأَنَهل الَِّينَ  َ َمُ وا َ ْت َأُدَلهلُلْ  َلَي  ِ َجالَرم   ُ ِجانهلُل  ْماْ  َلايَ  :وقولم  علل  .3
 4 ْعَيُمو َ ِدلليَِّم َوَرُيوِلِم َوُ َجلِ ُدوَ  ِرع َيِدنِت اليَِّم ِدَأْمَواِلهلُلْ  َوَأ ُرِيهلُلْ  َيِلهلُلْ  َلْنٌر لَّهلُلْ  ِإ  هلُل ُ ْ   َ 

جااات أومااا   ،يااادنت دنااا  اهللراااع والااا رس  ، دللمااالت ال ماااحنمريرااا  الجهااالد   ااال جااال  دمع ااا  
  .ال  لت و و  ،اهلل هلليممالة  

   5َوَجلِ ُدوا ِرع اليَِّم َحاَّ ِجَهلِدِل  :وقولم  علل  .4
 ،وجهااالد الاااان ل  ، وجهااالد الااا رس ،ال ل رو جهااالد العاااد وتل  ااا راااع اآلنااامرااال  لرااا  الجهااالد 

 لدرع  يمه  ، ال يمموجهلد 

ثالت الا  ام  ماالر  و  :وقنت ،قنت ل   دم جهلد الهللرلر" :اآلنم رينر  يل  دقلت ال ر د  ل 
اهلل  راع  للاماى جل ادوا ا رياهلل   ،  هال  لا  هللات مال ه  اهلل ل امءوا ،اهلل دم أمرجمنع مل 

والهللالررن   ، رد  يمها راع  ال يمامو ،  رد ويويا مرع وجل دوا الان ل   ،ىهو وردو ل ل  ال
 6"رد هللرر   رع 

                                                           

9، وال حرن  م  اآلنم 43يورل ال ودم م  اآلنم   1  
3177، 3173ص  5 رينر ال ر د  ج  2  

د لعدد الحلر  رييرم الجهلر د لزال ال  هلل لب  ، لنت ادوارنعمايمل/د 65  رنم الحرب رع الارنعم اءيةمنم ص  3
  31لدد ردم ص 

  4 01،00يورل الصف اآلن ل   
47يورل الحج م  اآلنم    5  
3177، 3173ص  5 رينر ال ر د  ج  6  
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ِدناردا رَاَة ُ ِ اِع اْلهلَلالِرِرنَ  َوَجلِ اْدُ   دِاِم ِجهَالددا هللَ  :وقولم  علل  – 8
هللمال قالت ،  لل ر  ى داأ 1

والماارهللن  والهللرالر دمال ورد  ،الملللرن  مم  اهلل  علل  لريولم دمحلج أمررهيا  ،اد  لدلس
و ااايا اوماااح دلنااات ليااا  ا  الجهااالد ناااراد دااام هللااات ال ااارا  ، ااازت النااام مااا  الحااااأرنااام ودمااال 

 2ال  الراج ال لس م  ال يملت ال  ال ور   والويلالت ال    َلد
 : د رع الي مالجهل -ج 

الوالااادن   مولدمااا ،ىهاااو دمااال نعااا  جهااالد الااا رس وال مالم هااار  ال دونااام ماليااا راااع جااال  الجهااالد 
 ااو الهللراالر دلءناادى و  مجل اادمو  ،لاادت ل ااد يااي ل  جاالالر هلليماامو  موالحااج والعماار  ،و لل هماال

 :م  يلا ، ودللييل  ،ال  لت
رهاايا  ،3" لااز وجاات اهلل  رااع  للااموالمجل ااد ماا  جل ااد  رياام " :قولاام صااي  اهلل ليناام ويااي  -1

 .اهلل  رع  للم  الهللت ع ،دت وجهلد الهللرلر ،ىهو وجهلد ال ،المت لجهلد ال رس

قاالت  . عا  :والاداا ا قاالت أحااع :الجهالدراع قولام صاي  اهلل ليناام وياي  ل اادمل ايا لي م رجاات  -2
  .رللحدن  قد يم  الحج جهلدا 4جل د رررنهمل 

 الادلومو  ،لي  الت لوترهايا م  ا 5"ليا  هلل  أنهلل  و ندأجل دوا الهللرلر د" :قولم صي  اهلل لينم ويي  -3
 . الحي م والمول م دللحهللمم الدلومو 

والماااعنف  ،والصااغنر ،جهااالد الهللدناار"  – أدااو رنرمرنماال روال  –قولاام صااي  اهلل ليناام وياااي   -4
    6.مالحج والعمر  : لأوالمر 

 
 

                                                           

56يورل الررقل  م  اآلنم   1  
  2 دع دار العي  ليمةنن   09 لرر ال ليم  ص / الجهلد والح وا الدولنم د 

 وقلت حي  صحنح 0260رميى رع الجهلد حدن  رق  ، وال 63957ي دل حدن  رق  مروال احمد رع  3 
  677ص  4روال الدللرى، وال يلال ، وأدوداود، وال رميى، وصحنحم، ن  ر  نت اءو لر لياوهللل   ج4 
اي لدل صحنح لي  ار  ميي ، والحلهلل  رع المي درا رع : وقلت ملرجول 06672روال احمد رع مي دل حدن  رق   5

جل دوا المارهللن  دلموالهلل  واندنهلل  "   ار  ميي ، ووار م الي د  ل  ا س دير  وصححم لي’‘ 70ص  6الجهلد ج
 22ص  0ن  ر حلانم ر م الجهلد لي رملوى ج" والي  هلل 

حمل  اد   رنرم وصح 609ص  0ينو   ج الجلمع الصغنر لي .6  
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لادت ل اد ياا ل   هلليمام":ا أرماتالجهالد  أ وقولام صاي  اهلل لينام وياي  ل ادمل ياالت  – 8
 1"الرجل
رجع اال ماا  "  الغاازواتى رااع إحاادوقولاام صااي  اهلل ليناام ويااي  دعااد رجولاام ماا  مغاازال  – 6

جهاالد : "ا قاالتنلريااوت اهلل  اعهللدااروماال الجهاالد  :اقااللو  ،اعهللداارالاا  الجهاالد  اعصااغرالجهاالد 
 لغامو  ال دونام، ماليا راع و  ،الهللرن  رع ال ر  هللت  يا ن مح ل ل ا  لر  الجهلد  م  2"ال رس 

ارند دام مال  او الا  وااامت  وا مل _ هللمل زل  الزالمو _  راد دم لصوص ال  لت العرب ءن
  :ر د ارند دم م  يلا،
ويلاا  ،ىهاو   الرع  للم اهلل  علل  لي  الدوا ، ورد ل لال رس  مجل دمجهلد و  -أ

 ال دااعماال وصاارم  ااو و  ،واء  هاال  لاا  هللاات ماال  هاا  اهلل ل اام ،اهلل داام أمااردلم ثاالت جمنااع ماال 
 .اعهللدرلينم ويي  دللجهلد صي  اهلل 
 وياالرن ه  أيا اا  الهللاالررن  لاا   رنااا اق االله  دللحجاام والصاادر لياا  مجل اادم -ب
راع هللمال جال   ،الا  ال اور م  الويلالت ال    َلدى ال  الراج ال لس م  ال يملت و حو يلا
 3 َرَة ُ ِ ِع اْلهلَللِرِرنَ  َوَجلِ ْدُ   ِدِم ِجَهلددا هلَلِدنردا :قولم  علل 
 .و روف احل ت دللمييمن  مرورمل ؛وق للم ،ال ل رو العد مجل دم –ج 
 .مانل وغو  رد ويوي مرع الان ل   مجل دم -د
 .رد  يمه  واي دداد   لموا  نه رع ال للمن   مجل دم -ه
 .اليي ل  الجلالر دوقوت الحا ل  ،دللمعروف وال ه  ل  الم هللر مرالجهلد دلع -و

 الجهلد رع اص ة  الر هل   -د
 لاال  وااالمت لي  االتال دوناام والياا م  ،الهللاارن  ال اار  و  رااع اليغاام،دا ا  دن اال ا  لراا  الجهاالد ياا

 .الجهلد اءلرى أ واعوغنرل م  
 :اص ة  الر هل رع امل 

                                                           
ت ملرجول حيا  لغنارل، قل. يي ل  جلالر ددير  ارمت الجهلد هلليمم لدت ل  00073روال احمد رع مي دل حدن  رق   1

ص  6ن  اااار حلااااانم ر اااام الجهاااالد لي رمااااوى ج. وقاااالت حاااادن  حياااا  غرنااااب 6047وال رماااايى رااااع ياااا  م حاااادن  رقاااا  
 3177ص  5، و رينر ال ر د  ج0051،0050

وأ هللاارل "  اايا اياا لد رناام مااعف : "الرجاام الدنه اا  رااع الز ااد ماا  حاادن  جاالدر وقاالت: قاالت العراقاا  رااع  لاارنج اءحناال  2
  027ص  0راجع حلانم ر م الجهلد ج. 6721حدن  رق  . الييييم المعنرماءلدل   رع 

 56يورل الررقل  م  اآلنم  3
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 أ ر و أدمالت  ومعلو اما،  مدلاارميادنت اهلل راع ال  الت راع دايت الوياع  :رم ه  م  لررم دل ام -
1هلللد  للددن   :، اوغنر يلا هللثنر يوادو ا

 

رااع هللللداالدر    :الهللراالر الاا  الاادن  الحااا وق االله  ا  لاا  ن ديااوا دلااوم :ماا ه  ماا  لرراام دل اامو   -
2ار  الع لنم 

 

 ،حمااورل لاامو ا ،اهلل هلليماامة  ق االت ميااي  هللاالررا غناار يى لهااد، إللاا : اامأوماا ه  ماا  لرراام د  -
3حلان م رع هللللعدوى : دلولم ارمم لم و ا

 

و ا  الم ل يام  مجل ادم،ما  ال مألوييدنت اهلل ع رالجهلد اى ال  لت " :وم ه  م  لررم د ولم -
 ،الااااا رس هاااااو مجل ااااادمر اعهللداااااروامااااال الجهااااالد  اعصاااااغر،الجهااااالد  اااااو و ااااايا  ،الااااادن  مءقلمااااا

 4 .حلان مرع هللللدلجورى 

الح ديا  هللاللر وح  : هلليمام اهلل  عالل ءلاة   ،دل ام ال  الت ودايت الوياع رنام :وم ه  م  لررم -
5ارحم رع 

 

 جاد ا ها  م ر او  ليا  ،  اعردعامنف ال    مثت الر م ليا  المايا ب  يل ال علر رع ودلل  ر 
ردعماه  لصام د  الت الهللالررن   :  لصانص ال  التراع لهللا ه  ال يراوا  ،ال  لت و ا  الجهلد 

 .المللهلل  والعدو  ،هللللدلدر   الح ر  :ودلو ه  ال  الدن  الحا
لنااامت ق االت الهللراالر  ، ااموء لااة  هلليم ،ياادنت اهللرااع  موا ماال جعياا ،ودعمااه  لاا  نلصاام دهاا 

 هللللصااةم :ماا  اااعلالر اءيااة  م ااوا رم  اال رم اااعنرموالمم  عاان  لاا   ،وغناار   ماا  المر اادن 
 ااام الرراااع حااالت رللجهااالد  أناااموليااا   ،والدااالجورى الاااالرع  ،د  للدااادن  الح رااا هللااال "والزهللااالم

  : نماءيةم  ءنلرج ل  اءمور اآل
 .دعد وجود م  منل م م  قدت العدو ل صرل اءية  :ا  الجهلد ررض لي  المييمن  -1

                                                           
 060ص  7حلانم اد  للددن  ج 1
 735ص  5لي  الهدانم ليدلدر   ج ار  الع لنم 2
راع والجهلد ومل ن ر ب لينم  ، 374ص  3، وموا ب الجينت ج 014ص  6حلانم الانخ لي  الصعندى العدوى ج  3

 لي  لدد العلت / د  01، 9ص  :مي ب المللهللنم
  620ص  6حلانم الدلجورى ج  4
ومال دعاد ل،  69ادواارنعم ص/ ، و  رنم الحرب رع الارنعم اءيةمنم د 316ص 0ار  م  ه  اءرادات لير وح  ج 5

  24ص 0ور م الجهلد ليانخ ال رملوى ج
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 ،الددانام دالل را اليايمنمراع وا هال  هللاو   ،اهلل  عالل  هلليماملاة   اع إما  الجهالد  الغلنما   -2
ماال نعاارف  ااو و  ،دللحياا   والمجلدلاام الحياا م، والمول اام دللحهللماامالاا  الاادن  الحااا  الاادلومو 

1دجهلد الحجم 
 

دو  ا  نااوب  وانال الميايمن  ، رمالالم ، وإليادنت اهلل وحادلرع الجهلد نهللو  رع ا  ال  لت  -3
 2.اءم  وينلدم ، يي  لي  رقلب العلل و ا ،أ وا  الصنمو ا  زلم ملدنم،

 ،المر ااااااادن أو ، لااااااادااله  الهللرااااااالر ا مااااااال نهللاااااااو  دااااااان  الميااااااايمن  وأ: اءياااااااة راااااااع ا  الجهااااااد  -4
و  راة ن ل ات الميايم أ رياه ،وء نهللو  دن  الميايمن  ،  الصلدن  ل هل دلومالمعلرمن  ليو ا

 .ررقت ده  الدنلر و  ،   دللدت دن ه  الديدا ا  دعمه  دعمل و 

هللمااال ء نهللاااو  دااان  الميااايمن  والمعل ااادن  مااال داماااوا ليااا  لهاااد   ولااا  ن  ماااول، ل ولااام 
 .3َرَأِ َموْا ِإَلْنِهْ  َلْهَدُ ْ  ِإَل  ُمدَِّ ِهْ    : علل 

والييااال   أ داااللر أو  ، تنهللاااو  دللمااال ، اليااا ل نهللاااو  دلليااانوف و اءياااة  هللمااال راااع ا  الجهااالد  -8
 .م  هللت يلا أهللدروا  جهلد ال رس  .ال ي  والم لتأو 

وراارض  ،اءيااة رااع ال االس لياا  الاادلوت  هللاارالإل وياانيماءيااة  لاانس  رااعوليناام رللجهاالد 
 الحيا م والمول ام دللحهللماماهلل  هلليمموا مل نهللو  ءلة   –هللمل زل  م  زل   – لل ومالدن  د
،و و ماال نياام  دجهاالد الاادرع، ودرااع المع ادن  ،لت لاارد العاادوا ثاا  نهللااو  دلل  ا ماار،اع راع أوت

 :الدن ناااام ليجمنااااع الحرنااااممن  ل ح نااااا ياءلاااادا  غناااار المياااا ناااام الجنااااوب لاااادةدجهللااااو  د و أون
لم ااع الم ردصاان  ماا  غناار و ا ،لاادرع ال ياا  لاا  جمنااع الم يااومن أو  ،مياايمن  وغناار مياايمن 

  .ل يبجهلد ارع  هللملييمن  م  الهجو  لي  المييمن  ، الم

                                                           
  31دوارنعم صايمللنت ا/   رنم الحرب رع الارنعم اءيةمنم د  1
  32لدد الحلر  لدد ردم ص / ر د لزال ال  رييرم الجهلد د  30المرجع  ريم ص  2
 7يورل ال ودم م  اآلنم  3
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 المطلب الثانى

 الدفع والطلب: أنواع الجهاد ومنها

 اءية  دلل دلرات مل يرم رع ن  وع الجهلد 
  :رلالم ن  وع ال   ولن ردلل دلر  هورل ول

يلاااا راااع ياااوا   ،  ااالسلمااا  ا أحااادمااال هللااال   ااال را نااارال هللااات  اااو و  :الجهااالد ال ااال رى :وتاع
 1المللل ن  له  غنر،أو المللل ن  ليمييمن 

  :أ واع لميم دلل دلر م  نوجم النم الجهلد ال  أوء –ا ن  وع و ي
راع  رن اد  المجل اد  ريام رلنصام،  والييال  ،مالتلالهللرالر، وجهالد   نهللاو  دالل رس، و جهالد ا -1

  .مالاهلدو ا ،ل ح نا ال صر لي  الهللرلر ، ل نت رمل اهلل  علل  المعرهللم،

اْ ِرااُروْا ِلَرلرداال َوِث َاالءد  : عاالل قاالت م وارماام وأ ياارماال لياادرلع لاا   رياام  هللماال ن ااد  مللاام لاا 
الجهالد دلنات ليا  راع روجاود اءماوات واء راس   2 َوَجلِ ُدوْا ِدَأْمَواِلهلُلْ  َوَأ ُرِيهلُلْ  ِرع َيِدنِت الّيمِ 

 .ا م جهلد اءلدا 
 والمول ام دللحهللمامو  ، والدر ال  دلوم الهللرلر ال  اءية  دللحجامويلا د ،هللمل نجل د دييل م

اْدُع ِإِلااا  َياااِدنِت َرْداااَا ِدلْلِحهلْلَماااِم َواْلَمْوِلَ اااِم اْلَحَياااَ ِم َوَجااالِدْلُه  ِداااللَِّ ع ِ ااااَع  :قااالت  عااالل   مالحيااا
َأْحَي ُ 

3 
 عورجاا ،مهلل اات معاام  اايل اءحااوات ماا  الهللراالرأا  ماا  " :اآلناام رياانر  اايل رااع قاالت ال ر داا  

 .ى ء نجوز ق للم حن اليأ 4ق لت ره  رنم محهللمم   نمل م دو إ
 مرراالع5"ليا  هلل  أ رياهلل  و أموالهلل  و أجل ادوا الماارهللن  داا" :صاي  اهلل لينام ويااي  قالتو 
م اام ماال نهللااو  : 6 _ال هاا   أولاام للااب رااع هللماال جاال   –الماالمور داام اى الجهاالد  –دللجهاالد 
اقلم هااال ليااا   أ  :والحجااام ،الااا  اءياااة  وااااراالعم الااادلوم  ا  ليااا ،هللاااللعز  لينااام :دلل ياااب

                                                           
 . الد هلوى، و   ريلل دهلل ورال/ ومل دعد ل د  25الجهلد رع الارنعم اءيةمنم ص  1
 70يورل ال ودم م  اآلنم  2
  065يورل ال حت م  اآلنم  3
  24، 22، والجهلد رع الارنعم اءيةمنم ص 3702ص  2د  ج رينر ال ر  4
ر د لزال النم الانخ ال رملوى رع ر م الجهلد  510ص  6م للب اول  ال ه  ار  غلنم الم  ه  رع الر م الح دي  ج 5
  24ص  0ج
  27ص  0ج المرجع  ريم  6
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 .مااال رنااام  راااع ليميااايمن دوال اااددنر  والااارأ  ،الاااادم وازالااامل  الحاااا اى دنااا :والدنااال  ،المد ااات
 1" مل نمهلل م م   يل اءمور  دغلنمرنجب الجهلد  ،اى ال  لت د ريم :والدد 

 للااادلومولمااات الييااال  د ،والعاااز  دلل ناااماءياااة  ناااامت لمااات ال ياااب راااع وليااا   ااايا رللجهااالد 
 .ل دلل  لت وغنر الدد   ولمت ،ولمت الع ت دللراى وال ددنر ،والدنل 

  :ون  ي  جهلد الهللرلر ال  قيمن . . يا
دةد ا  دو  راع  غازو  الجهلد اليى نهللاو  د  داع الهللرالر و  و و  ،جهلد ال يب :وتاع

 ممن اال لةمااأ أو  ،المياا  دترااع ر   ل ااويلااا  وقناال ل ،ليناام أومعلو ااما  ن هاار ماا ه  لاادوا  
 مءزاحااأو ، وا داا  رااع غاازومهللماال  – غاازو  د اعماامم لهاا  قداات ا   رلجاال  اامدلغ و ا ،ماا  ااار  

لمجارد و ا ،اءياة  دصاراحم هلليماميامللهل ا  و  ،اءياة  دلاومل دينغهال  ،الحواجز امل  ااعوده 
 مهللااااا  الحنااااالنح ال  ااااال  اءياااااةم  الااااايى يااااانلدمول اءياااااةمنم،المااااالله  لياااااي ل  الدولااااام 

 و وجنهل م الرلميم  ،د ارنعل م العلدلم
لاايى نهللااو  د  ااالت الهللراالر المع ااادن  ودرعهاا  لااا  الجهااالد ا ااو و  :جهاالد الااادرع :الثاال  

رض اءيااااة  ماااا  الغاااازال المح ياااان  الااااين  و حرناااار ع ماااامجهاااالد م لو هااااو ر ،دناااالر المياااايمن 
و ايا ال اوع نهللاو  الجهالد رنام  ،جز ا م هل مهمال صاغرت ميالح مو ا ،رمهلأ لجمو ل واح يوا 

هللماال  ،ءيااة  ماا  رجياامو حرناار دار ا ،المح تو ل اارد العااد ، ودهللاات ماال   اادر ليناام .دلليااة 
 .رض ريي ن د المةلن  المغ صدن  عهو جهلد النرع الحلت  و 

قالدرو    و  ،د لي  الحدودلواءح اغزو ومثت يلا اءلدا  الين  نهددو  دنلر اءية  دلل
 2.ولهلل  ل ر   قلال  ،وا  ل  ندليوا ارض اءية  دللرعت ،لي  يلا

والملت  ،وجهلد   نهللو  دلل رس ،  هللل وا مييمن دعد أو   الين  هللرروا  ،جهلد المر دن  -2
 هللر أو  ،الهللدلالر أهللدرم   الردمء   ،دت ودهللت الويلالت ح   نعودوا ال  اءية  ،والييل 
الهللرن  المَلم ن  المليصن  المجل دن   ال ر  ليلا اي  رر  ،وار مرا ب الهللرر ،الم هللرات

ل الَِّينَ   َمُ وْا َم  َنْرَ دَّ ِم هلُلْ  َل  ِدنِ ِم َرَيْوَف َنل َأَنهَ  :قولم  علل رع المر دن   ملن لوموا رد
ِرع َيِدنِت َنْأِ ع الّيُم ِدَ ْو   ُنِحَدُهْ  َوُنِحَدوَ ُم َأِيلَّم  َلَي  اْلُمَْلِمِ نَ  َأِلزَّم  َلَي  اْلهلَللِرِرنَ  ُنَجلِ ُدوَ  

                                                           
 657ص 0ر م الجهلد، ال رملوى ج 1
 657ص 0ر م الجهلد ج 2
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 د، ول  نَلجت ل ود م ال  رلآلنم دلت لي  أ  اهلل  علل  ل  نيهللت لي  المر   1الّيمِ 
 2 اءلرل

الحدن  الصحنح الايى روال ادا  رع لمر د اد  ت  أمر _صي  اهلل لينم ويي  _ ال دهللمل ا  
العماو  راع رللحادن   ال ر  3م  ددت دن ام رالق يول " :لدلس حن  قلت صي  اهلل لينم ويي 

ال اال ر رااع نت هللاال  ال دااد ، ثاا و أيهللاارا هللاال  ا :رنااامت هللاات مداادت –وهللل   اااهللماال صاار  ال –
هللرال الدل   ل  رم  اورع ا راع يلا ما  دادت دن ام هللو  ،لهلل  لص م م المهللرل رة ن  ت ،وا 

لةرااال  ،ر الر هااال هاااو و ااايا لجم ،  ااات انمااالنال ااال ر راااة راااع الدااال   ولااا  نثدااات لينااام يلاااا 
 4 " ال ه  ل  ق ت ال يل " لحدن   ،الين  لصول دلليهللور مليح رن

دهللر ل د ار داد دعض ال دلالت العردنم  ادع ملةررع له  لي  ق ل الصحلدموانمل ءجملع 
هلللر داد دعض  الرردنم الردمو  لا  جمللنم،ه   وهللل ت رد م،وام  لله  ل  ادا  الزهللل

 5الروس  دع ندمروينل و لثر   رع ديدب دراي ه   ،مرغل ي ل  ال  الانولنرع أالعيهللر 
و   اان هاارو  اءيااة  وند  ،قيااوده رااع مااللنس  ه  و اا  الااين  ن ولااو  دااأروا: جهاالد الم ر اان  -3

ياوَ  :الهللراار قاالت  عاالل  ياَل ُااوْا الَّااِينَ   َمُ ااوْا قَاالُلوْا  َم َّاال وَ  ا  َليَااْوْا ِإلَاا  َاااَنلِ نِ ِهْ  قَاالُلوْا ِإ َّاال َمَعهلْلااْ   ا 
 6 ِإ ََّمل َ ْحُ  ُمْيَ ْهِزَُلو َ 

 ،وهللااااف ل  هااا واراااالد   الااا   رناااا الحاااا  ،وجهااالد  اااَلء  نهللاااو  دليااادا  ال صاااح لهااا 
قولااام راااع هللمااال صااار  ادااا  لدااالس ، الزجااار وال غيااان  ليااانه   واااادمدااات  .ا ه ر واحدااال  ماااَلام

لجهااالد ماااع الهللرااالر لد أمااار 7" جل اااد الهللرااالر والم ااالر ن  واغيااا  ليااانه   ال داااعنلانهااال " : عااالل 
 8.الزجر وال غين  وادمومع الم لر ن  دللييل   ،دللينف

                                                           
  57اآلنم الملالدل م   1
 657ص 0ر م الجهلد ج 2
ر ام :ن  ار. 0740، واحماد راع ميا دل حادن  رقا  3104رى رع هلل لب الجهلد والينر حدن  رقا  لالحدن  الرجم الدل 3

 .حلانم 611ص 0الجهلد لي رملوى ج
 هلل لب الينر ل  ردل  د  الردنع  76ص  9الرجم الدنه   رع ي  م الهللدرى ج 4
  616، 610ص 0ر م الجهلد ج 5
  07الد رل اآلنم  6
  9، وال حرن  م  اآلنم 43ال ودم م  اآلنم  7
  3177، 3173ص 5 رينر ال ر د  ج 8



14 
 

 ، صاي  اهلل لينام وياي  يلاا معها  ال دعوقد رعت  ،يل وا مل دللي ،جل د الم لرا دلل  تنرة 
 1  محمدا ن  ت اصحلدم إ :ح   ءن لت لييرنعمدت  ه  ل  ق يه  يدا 

راال   ،قيااوده  ولاا  نعي ااوا  راالقه  ولاادا    لةيااة  والمياايمن رااع لاا  ن هااروا ماال  إياهللاات  اايا 
 2  هللمل صر  الملورد، اعييحمم   و حول ، لي وا يلا قو يوا دللينفأ

 ،والمااالت ،والييااال  ، اااب دلل يااابا ااايا وقاااد جعااات ادااا  ال ااان  جهااالد الهللرااالر والم ااالر ن  ارداااع مر 
3ن  الص دللييل   وجهلد الم لر ،وجهلد الهللرلر الص دللند :ث  قلت ،وال رس

 

 : جهلد المد دلم -4
و اا  الااين  نحاادثو  رااع الاادن  ماال لاانس م اام، ولميهاا   اايا مااردود، ولاانس ماا  الاادن ، ل ولاام 

وأ ت الددع ار ما  ( 4")رع أمر ل مل لنس م م رهو رد م  أحد ""_ هلل لينم ويي صي  ا_
صااي  _ما  أ اات المعلصااع الاااهوا نم دللياا م، واءجماالع، هللمال صاار  اداا   نمناام، ع  ال دااع 

 (.6)و ه  ل  ق لت أالمم ال ي ( 5)أمر د  لت أ ت الددع م  اللوارج _اهلل لينم ويي 
مااالت، والييااال ، ليااا  أ   ااا   دلاااو ه  أوءد إلااا  صاااحنح وجهااالد المد دلااام نهللاااو  دااالل رس، وال

الدن ، و رهلله  الددع دللحهللمم والمول م الحي م، راإ  ايا جلدوا، أو لا  نيا جندوا ولا  نيارهللوا 
ء ق يااوا، أ  نرعاات معهاا  مثيماال رعاات ليااع داا  أدااع  للااب مااع اللاالرجن   دماال حراماالد،  رهللااوا وا 

الااااد  الحاااارا ، هللماااال قاااالت لدااااداهلل داااا   ليناااام، حناااا  لاااا  ن اااا يه  ح اااا  ق عااااوا الياااادنت وياااارهللوا
 (.7)اداد

 
 

                                                           
 075ص  4نت اءو لر لياوهللل   ج  1
  27للبنهاوى ص الارنعم اءيةمنم، والجهاد في 632ص  4، ونيل االوطار للشوكانى ج002ص  07الحاوى الكبير للماوردى ج 2
  052ص 0وما بعدها، وفقه الجهاد ج 9ص 3زاد المعاد ج 3

 095، ص 0ل  للالام، وحلانم ر م الجهلد ج 0407، وميي  رع اعقمنم حدن  رق  6294ألرجم الدللر  رع الصيح حدن  رق  : م را لينم (4)

 017، 013، ص 6ر د لزال إل  مجموع الر لوى ءد   نمنم ج 095-097، ص 0ر م الجهلد ليانخ ال رملو  ج (5)

، ...الغةم الين  ن هللرو  الصيوات اللمس_أيوأ   هللمل قلت اد  حز : يموا دلللوارج للروجه  ل  الدن  دلد داله ، أو ع ه  لرجوا ل  لنلر المييمن ، و   لارو  ررقم (6)

الحي  د  ليع رمع اهلل :  م ال دونم، رهَلء  أ ت حا، وم ه ، قي  لرجوا غمدلد ليدن  م  أجت جور الوءم، و را لميه  دللي: ...اعدلمنم؛ وقلت الاوهللل ع: وأقرده  إل  الحا

ر د  لت المد دلن  م ه  الللرجن  وال را  الين  لرجوا لي  الحجلج، وقي  لرجوا ليميا، و   الدغلم، ولينم ري  نأمر ال دع صي  اهلل لينم ويي  د  لت اللوارج، وا  مل أم... ل همل 

070، ص4 نت اعو لر لياوهللل ع ج: ن  ر. ات اللمس، والجمعم أو الللرجن  ل  لنلر المييمن  وللم ه هللللم هللرن  ليصيو : ل  الدن  دددل ه 
 

079-074، ص4 نت اعو لر ج (7)
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 :جهلد ال يمم وال غلم والمي ددن  رع الدالت -8
ممل ء اا رنم أ  ال ي  وال غنل ، واءي دداد م  اعمور المحرمم ال ع نجب م لوم هل، 

صي  اهلل _وجهلد ل دمل ن در لينم اإل يل  م  الند، أو الييل ، أو ال يب، نَلند يلا قولم 
مل م   دع دعثم اهلل رع أمم قديع إء هللل  لم م  أم م حوارنو  وأصحلب " _نم ويي لي

نأليو  دي  م، ون  دو  دأمرل، ث  إ هل  ليف م  دعد   ليوف، ن ولو  مل ء نرعيو ، 
ونرعيو  مل ء نَلمرو ، رم  جل د   دندل رهو مَلم ، وم  جل د   دييل م رهو مَلم ، 

 (.1")ولنس ورا  يلا م  اءنمل  حدم لردت وم  جل د   د يدم رهو مَلم ،
رللحدن  أوجب مجل دم، وم لومم ال يمم، وال غلم الين  ن يمو  أ ريه  قدت غنر  ، د وله  
مل ء نرعيو ، ورعيه  مل ء نَلمرو  دللند، أو الييل ، أو ال يب، ويلا أمعف اءنمل ، 

 (.2)د يدم حدم لردت ع م ء ند   لم م  اءنمل  إيا ل  نهللرل ال ي  ومر هللدم
وال ي  المحر  الي   جب م لوم م وجهلدل دهيل اعمور الثةثم لل  نامت هللت أ واع ال ي  
يوا  أهللل  ال ي  م  اعغ نل  لير را ، أ  م  الرجلت لي يل ، أ  م  الهللدلر ليصغلر، أ  م  

م  الرَليل  أردلب العمت ليعملت، ا  م  المةا ليمي لجرن ، ا  م  ال لدم ليج ود، ا  
ليمرَلوين ، أ  م  اءدل  لةد ل ، ا  م  اءيل يم لي ةب، ا  م  الحهللل  وأول  اعمر 
ليرلنم والاعوب، رنجب مجل دم ال ي  واعلي لي  اندى ال للمن  وال غلم المي ددن ، 

 (3.)هلُلُ  ال َّلُر َوَء َ ْرهلَلُ وْا ِإَل  الَِّينَ  َ َيُموْا َرَ َميَّ  :ولد  الرهللو  النه ، ل ولم  علل 
دت إ  جهلد الحلهلل  ال لل  المي دد لررع ال ي ، ولو دللهلليمم م  أرمت الجهلد، هللمل روى 

هلليمم لدت ل د : "أى الجهلد أرمت ا قلت _صي  اهلل لينم ويي _ا  رجة يأت ال دع 
ري  ت اعمم دلنر مل دا  رنهل م  نصدع دهلليمم الحا ل د ال لل  ( 4")ي ل  جلالر

 .ا هللل  حلهللمل، وي ر د اللنر دم، إيا ل    ت لي لل  نل  لل للصم إي

                                                           

ل  اد  ميعود 5ألرجم ميي  رع صحنحم، هلل لب اءنمل  حدن   (1)
 

  072، ص0ر م الجهلد ج (2)

 074، 072، ص 0، ث  راجع ر م الجهلد ج003 ود م  اآلنم  (3)

 4سبق تخريجه في ص  (4)



16 
 

إيا رأنت ام    هلب ا    وت لي لل  نل  لل  ر د  ودع :" _صي  اهلل لينم ويي _قلت 
 .أى ء لنر رنه  ءي وا  وجود   ولدمه ( 1)م ه ، 

أردلب  وأمل جهلد:"  يا وقد جعت اد  ال ن  جهلد ال يمم والريلا لي  ثة  مرا ب ر لت
دللند إيا قدر، رإ  لجز ا   ت ال  الييل ، : ال ي ، والددع، والم هللرات رثة  مرا ب اعول 

 (.2")رل  لجز جل د د يدم
 :ن  وع الجهلد ال ل ر  دلل دلر ويني م إل   ولن : وثل نلد 

: ، رنجب ديت الجهد رع  جهنز جمنع أ واع اعييحم"الية "جهلد دللينف والي ل   -1
هللللير ، والدوارج الحردنم، : هللللددلدلت، والمصرحلت، والمج زرات، و حو ل، أو دحرنم: درنم

هلللل لالرات، واعقملر الص للنم، والصوارنخ، و حو ل، دت و ورنر : والغواصلت، أو جونم
إء أ م نجوز  ورنر ل يداد  -لي  الراجح  –اعييحم ال وونم، رهع وا   هللل ت محرمم ارللد 

العدو، وا   ل   ي لد ، ويلا نح   لي  قلالد اعمم  درنب المجل د لي  لييرنعم، ءر لب 
صي  _ يل اعييحم والدادل الداداد جنداد، ع  الية  ء ن ل ت د ريم، ليلا رير ال دع 

أء : "د ولم(3 )َوَأِلَدوْا َلُه  مَّل اْيَ َ ْعُ   ْم  ُقوَّم   : ال وم رع قولم  علل  _اهلل لينم ويي 
م   عي  الرمع ث   رهللم رينس م ل، : "وأهللد يلا د ولم( 4")وهللرر ل ثةثلد ... ال وم الرمعإ  

 (.5")أو ر د لص 
جهلد دلل ي  والييل ، رللجهلد دلل ي  نهللو  دللهلل لدم دهللت اليغلت ل دينغ ريللم اإلية ،  -2

ل   رنا الهلل ب والدحو  والم لءت، وال ارات، ال ع  لل ب ال لس لي  جمنع 
ونل ه ، هللت دمل نينا دم، وندلت رع يلا الدنل  اءلةمع، و و مل ن يا لينم الحرب مي 

 .اءلةمنم، يوا  أهللل ت الهلليمم م رو م، أو ميمولم، أو مال دم

                                                           

، 7اي لدل معنف ء   للم، والحلهلل  رع المي درا رع رملالت ال ر   ج: وقلت ملرجول 2472حدن   رع مي دل مدألرجم أح (1)
 077ص  ،0وصحح اي لدل، راجع ر م الجهلد ج 92ص 

 9، 7، ص 3، فقد عزاه إلى زاد المعاد البن القيم ج052، ص0جـالمرجع نفسه،  (2)
 2: األنفال من اآلية (3)
 .عن عقبة بن عامر 0904أخرجه مسلم في صحيحه حديث  (4)

 520، 553، ص 0، وفقه الجهاد ج0909المرجع نفسه كتاب االمارة حديث  (5)
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، ري  ن  ت لدداهلل د  أدع وأادل م، م  _صي  اهلل لينم ويي _وقد ا    ديلا ال دع 
ع ع ررصم ليمروجن  م  المارهللن ، الم لر ن ، مع أ ه  ني ح و  ال  ت، ح   ء ن

 (.1")إيا محمداد ن  ت أصحلدم: ون ولو 
و يا ال وع م  الجهلد دلل دلر ويني م واجب لي  اعمم اءيةمنم وجودلد هللرلالنلد، إيا قل  دم 
الحلهلل ، أو م  ن ندم ي   ل  الدلقن ، غنر أ  الجهلد الي  نهللو  دللييل ، وال ي  ن دغع 

اْدُع ِإِل   : لمول م الحي م والمجلدلم دللحي   لمةد د ولم  علل أ  نهللو  دللحهللمم وا
 (2.)َيِدنِت َرْدَا ِدلْلِحهلْلَمِم َواْلَمْوِلَ ِم اْلَحَيَ ِم 

 : ن  وع الجهلد ال ل ر  دلل دلر مل نح لجم المج مع إل  أردعم أ واع: وثللثلد 
 :اعوت الجهلد العيمع وال ردو 
َرَيْوَء َ َرَر ِم  هلُلْت  : لعي  وال ر م رنم، وال رر إلنم، ل ولم  علل والجهلد رنم نهللو  د يب ا

(3 ) َنْحَيُرو َ ِرْرَقم  ْمْ ُهْ  َ آاِلَرٌم ْلَنَ َر َُّهوْا ِرع الْدنِ  َوِلُن ِيُروْا َقْوَمُهْ  ِإَيا َرَجُعوْا ِإَلْنِهْ  َلَعيَُّهْ  
رنم  وع م  الجهلد، وأ م واجب هللرلالع، ع هل رهيل اآلنم  انر إل  أ   يب العي  وال ر م 

اْ ِرُروْا ِلَرلردل َوِثَ لءد َوَجلِ ُدوْا ِدَأْمَواِلهلُلْ   : لدرت دلل رر المي عمت رع الجهلد رع قولم  علل 
م  لرج رع  يب " _صي  اهلل لينم ويي _نَلهللديلا قولم  (4 )َوَأ ُرِيهلُلْ  ِرع َيِدنِت الّيِم 

 (.5")اهلل ح   نرجعالعي  رهو رع يدنت 
رهو م دمم ليجهلد العيمع، وللد  لم، ونهللو  دإ ال  المدارس ال ع : هلليلا الجهلد ال ردو 

 عي  اد ل  المييمن  مل نحر  لينه  دن ه  و ون ه ، وحب و  ه  وأم ه ، و و أنملد واجب 
هللمل  – هللرلالع ع م للد  ليجهلد العيمع ومهللمت لم، ومل ء ن   الواجب إء دم رهو واجب

 (.6)قلت ليمل  اعصوت
م  والدن ، وأد ل ، : الجهلد اءج مللع واعير ، ونهللو  درللنم اعيرم الللصم: الثل ع

صي  _هللرللنم أير المجل دن  الموجودن  دللمعرهللم الللصم ل ولم : ومحلر ، أو العلمم
                                                           

، ومسلم في البر والصلة 7915أخرجه البخاري في التفسير حديث : ، والحديث متفق عليه664، ص 0فقه الجهاد ج (1)

 6577حديث، 

 669 -667، ص 0، ثم راجع فقه الجهاد ج065النحل من اآلية  (2)

 066التوبة من اآلية  (3)

 70التوبة من اآلية  (4)
حديث : وقال 6274أخرجه السيوطي في الجامع الصغير عن أنس وصححه والترمذي في سننه كتاب العلم حديث  (5)

 حسن غريب 

 637، 637، 633، ص 0فقه الجهاد ج (6)
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ررنهمل : قلت:  ع : أحع والدااا قلت: لم  جل  ني الي م رع الجهلد _اهلل لينم ويي 
 (.1")رجل د
 (.2")م  ليف غلزنلد رع أ يم دلنر ر د غزا: "_صي  اهلل لينم ويي _ول ولم 
إ  هللل  نيع  لي  ولدل صغلراد رهو رع يدنت اهلل، وا   : "_صي  اهلل لينم ويي _ول ولم 

أ  رع جهلد مع در رع   ر ( 3")هللل  نيع  لي  أدون  انلن  هللدنرن  رهو رع يدنت اهلل
 .الارع
 :الجهلد اءق صلد : ل الثل

ونهللو  دلليعع رع  يب الرزا الحةت، يوا  أهللل  م  أجت أير م، أ  هللل  م  أجت 
مج معم، الي  نعنب رنم، ح   ن هض دلق صلد ديدل، ون  يم م  اءي نراد إل  ال صدنر، 
م وم  ال دعنم إل  اءي  ةت، رم  ء نميا قو م ء نميا قرارل، و يا ال وع واجب لي  اعم

اءيةمنم، دت لي  هللت قلدر رنهل، أ  نديت جهدل م  أجت ال هوض دلير م ومج معم 
 (.4)ملدنلد ومع ونلد 

 :الجهلد الدنالع: الرادع
ونهللو  دديت الجهد م  أجت المحلر م لي  الدنالم وحملن هل م  هللت  يو ، و و واجب 

، (5")اَعْرِض َدْعَد ِإْصَةِحَهل  َوَء  ُْرِيُدوْا ِرع: " أنملد لي  اعمم اءيةمنم، ل ولم  علل 
م  أمل  أيى م   رنا المييمن  هلل ب اهلل لم حي م، " _صي  اهلل لينم ويي _وقولم 

 (.6")وم    ديت م م حي م دلت الج م
الجهلد الدل  ع و و مل هللل  أمرا لرنلد : م  الجهلد دلل دلر  هورل ولرلالم: ال وع الثل ع

 .ء ةع عحد لينم
 :أردعم أ واع ون  وع إل 

جهلد ال رس، ونهللو  دللزامهل د للم ردهل وال ميا ددن م، واءل صل  دحديم، وا  هلالهل  -1
صي  اهلل لينم _لمل  ه  اهلل ل م، و و أهللدر وأاد م  جهلد الهللرلر دللية ، ل ولم 

                                                           

 6579، ومسلم في البر والصلة، حديث 3117أخرجه البخاري في الجهاد والسير حديث : متفق عليه (1)

 عن زيد بن خالد  0795، ومسلم في االمارة حديث 6773أخرجه البخاري في الجهاد والسير : متفق عليه (2)

، 0الجهاد جعن كعب بن عجرة، ثم راجع فقه  2735، واألوسط حديث 971أخرجه الطبراني في الصغير حديث  (3)
 632ص

 634-632، ص0المرجع نفسه ج (4)

 52األعراف من اآلية  (5)
 516حديث  602، ص61أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج (6)
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رجع ل م  الجهلد اعصغر إل  الجهلد اعهللدر، : "ل د رجولم م  إحدى الغزوات _ويي 
 (.1")جهلد ال رس: ومل  و نل ريوت اهللا قلتقللوا 

، (2)وع  مجل دم ال رس داالمم ومي مرم، دلةف جهلد الهللرلر، رنهللو  رع وقت دو  وقت
أ هل : أولهمل –هللمل صر  الغزالع  –وع  ال رس أملرم دلليو ، معلدنم لإل يل  م  وجهن  

ح راس م م أصعب ممل لو لدو لإل يل  م  الدالت، واليص إيا هللل  دالت الدار هللل  اء
يا هللل  المر  نحب لدول رهللنف : هللل  للرجم، وثل نهمل إ هل لدو محدوب لإل يل ، وا 

 .و و واجب وجودلد لن نلد لي  هللت ررد م  اعمم اءيةمنم!! ا(3)ن لومم
والان ل  م  مليوقلت اهلل  علل  غنر الم  ورم، وار الانل ن  : جهلد الان ل  -2

وجهلدل واجب . ادينس و و لدو لإل يل  م ي أ  ليا اهلل  د  دندلمردم الج ، وانله  
يهللر اهلل  علل ، ويهللرل  علل  : لي  هللت ررد ميي ، ونهللو  دهللت اليدت الممهلل م ال ع م هل

هلل ولم يدحل  اهلل، والحمد هلل، وء إلم : نهللو  دللييل ، أو دلل يب، أو دهمل معلد، و و أهللميم
 .وء قوم إء دلهلل العيع الع ن  إء اهلل واهلل أهللدر، وء حوت

 (4.)َردََّ ل َء ُ ََلاِلْيَ ل ِإ   َِّينَ ل َأْو َأْلَ ْأَ ل  : هلل ولم  علل : ونهللو  اليهللر دللدلل 
هللماااال نهللااااو  جهاااالد الااااان ل  دلءياااا عليم داااالهلل ماااا  ااااارل، وماااا  ويوياااا م و مزا اااام، قاااالت 

مَّل َن َزَغ ََّا ِماَ  الاَّاْنَ لِ  َ اْزاٌ  : علل  : وقولام  عالل (5 )َرلْياَ ِعْي ِدلليّاِم ِإ َّاُم َياِمنٌع َلِيانٌ   َواِ 
ااَنلِ نِ  َوَأُلااوُي ِدااَا َرْب َأ  َنْحُمااُروِ   :  عاالل  (6 )َوُقاات رَّْب َأُلااوُي ِدااَا ِمااْ  َ َمااَزاِت الاَّ

َواِس اْلَل َّاالِس ُقااْت َأُلااوُي ِدااَرْب ال َّاالِس َمِيااِا ال َّاالِس ِإَلااِم ال َّاالِس ِماا  َاااْر اْلَوْياا :وقولاام  عاالل 
 (7.)الَِّي  ُنَوْيِوُس ِرع ُصُدوِر ال َّلِس ِمَ  اْلِج َِّم َو ال َّلِس 

هللمل . دللحير م  ديلاليم ومهلللندل، ويلا دلل يينح دية  العي  واءنمل : هللمل نهللو  جهلدل
دلل صمن  لي  معلدا م ولد  مهلد  م، ع م لدو داال ، والحرب دن م ودن  : نهللو  جهلدل

                                                           

هذا اسناد فيه ضعف، وفقه الجهاد للشيخ القرضاوي، : أخرجه البيهقي في سننه، في الزهد من حديث جابر، وقال (1)

 027، ص 0ج

 ومابعدها 535، 027، ص 0، وفقه الجهاد ج57عة االسالمية للبنهاوي، ص الجهاد في الشري (2)

 022، 025، ص 0، وفقه الجهاد ج071، 049منهاج العابدين للغزالي، ص (3)

 672البقرة من اآلية  (4)

 611األعراف اآلية  (5)

 ، وما بعدها040، ص 0، ثم راجع فقه الجهاد ج97، 94المؤمنون اآليتان  (6)

 2-0لناس اآليات من سورة ا (7)
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ِإ َّ الاَّْنَ لَ  َلهلُلْ  َلُدِو َرل َِّلُيوُل َلُدوًّا ِإ ََّمل َنْدُلو ِحْزَدُم ِلَنهلُلوُ وا  : يل  داالمم قلت  علل اء
  (1.)ِمْ  َأْصَحلِب اليَِّعنِر 

وجهلد ل نهللو  دللرمل دلل ينت، واءي عداد لنو  الرحنت، وال  للم دمل : جهلد الد نل -3
ت رع جهلد ال رس، والان ل ، ع  ال رس أملرم دلليو ، وم  اليو  قيمم اهلل لم، و يا دال

 .هلليلا الحلت رع لد  مجل دم الان ل . الحرص لي  الد نل، ولد  الرمل

: ، ل ولم_صي  اهلل لينم ويي _وجهلدل دأ  نهللو   وال  دعلد لمل جل  دم : جهلد الهوى - 4
هللمل نهللو  جهلدل دلإلد علد ل  . (2")ء نَلم  أحدهلل  ح   نهللو   وال  دعلد لمل جالت دم

و يا . الهوى اليى ندرعم إل  إر هلللب الم هللرات م  غنر مدلءمدارع ن دعم وء دن  نييهللم 
ان ل  ؛ ع م ء نهللو  اإل يل  مجل دا لي رس لر  جهلد ال رس وا –أنمل  –ال وع ندلت 

    (3)والان ل  إيا هللل   وال  دعل ل ريم 

                                                           
 070-071، ص 0، ثم راجع فقه الجهاد، ج2سورة فاطر، اآلية  (1)
، وفي الحديث مقال، ثم راجع أحكام القرآن البن 393، ص 6جامع العلوم والحاكم البن رجب الحنبلي، ج: ينظر (2)

  23، 54، والجهاد في الشريعة االسالمية، للبنهاوي، ص 792ن ص 6العربي، ج
   اجع ذاتهاالمر (3)
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 المطلب الثالث

 بنوعيه الدفع والطلب حكم الجهاد

أ   1 هلُلْرٌل لَّهلُل ْ  و هلُلِ َب َلَيْنهلُلُ  اْلِ َ لُت وَ  :ل ولم  عللع ،أ م ررض اعصت رع الجهلد
، ولرعت ال دع صي  اهلل لينم ويي  ، اهلل  علل  ل دنم صي  اهلل لينم ويي  مرررض، وع

الهللرر  وأ ت ،هللن وء جملع العيمل  ليع أ  ق لت المار  ،م  دعدلورعت الصحلدم  ،لم
قلت  2.هللت ميي  حر دللغ م نا  لي ررض ، ه درعه  ل  دةد ودنلر المييمن  وحصو و 

إمل  :وال ح نا أنمل أ  ج س جهلد الهللرلر م عن  ليع هللت ميي "  :صلحب ر ح الدلر 
مل دييل م ،دندل مل دمللم ،وا  مل د يدم ،وا   .3ومثيم ءد  ال ن   ،واهلل ألي  ،وا 

اهلل  صي _ ر إلنم رع حنلم ال دع  َ رن دغع أ  نُ  ،ررض هللرلنمو   أأمل هللو م ررض لن
 :ودعد ورل م –لينم ويي  

 :رنم ر د ال يف العيمل  ،اهلل لينم ويي  صي رأمل الجهلد رع حنلم ال دع 
ددلنت  ،هللللملورد  ،هللل  ررض لن  ليع المهلجرن  دو  غنر  أ م م ه  م  ي ب إلع ر -

  .4 الع المدن م الم ورم _ قدت الر ح _ هللت م  ايي   ليوجوب الهجرم 

ددلنت  ،هلللليهنيع ،م ه  م  ي ب إلع أ م هللل  ررض لن  ليع اء صلر دو  غنر  و  -
اهلل  صي ون صرول  ، أ  نَلوول  لنيم الع دم لي –اهلل لينم ويي   صي  _  مدلنع ه  لي د
 .لينم ويي 

هلجرن  ليع هللت م  الم دأ  الجهلد هللل  ررض لن  :ونمهلل  الجمع دن   ين  ال ولن 
أرند ق لت الهللرلر اد دا   إيا ،دت رع حا المهلجرن  ،ال عمن   لهلل  لنس لي ،واع صلر

 5م ددر غزو هللمل رع ،
                                                           

  .602 اآلنميورم الد رم م   1
، وددانم المج هد 009لزال الع مرا ب اءجملع ءد  حز  ص ر د ، أحمد هللرنمم/ الجهلد رع الارنعم اءيةمنم د 2

  327ص 0ءد  راد ج
 .74ص0،ور م الجهلد ج46ص3، وزاد المعلد ءد  ال ن  ج399ص4ر ح الدلر  ليحلر  اد  حجر ج 3
 .632،634ص4، و نت اءو لر لياوهللل ع ج066ص07لهللدنر ليملورد  جالحلو  ا 4
وا  مل  -هللمل    دعض الجهة  ،م ددر    الين  دد وا ال  لت واءل دا  ليع هللرلر مهللمغزو ل  نهلل  المييمو  رع  5

لي حرب  و زلوا دللعدوم ال صوى ،م لدرع ار   ولدوا ه ، ع ه  جل وا إلع المدن م دجنب هللثنف الع ددرغزو هللل ت ال
ا  لنرهلل  وأموالهلل  قد ييمت رأرجعوا الع : دلل دع وأصحلدم ح ع دعد أ   يب م ه  ادويرنل  الرجوع إلع مهللم قلالةد 

واهلل عرد  حوض منلل محمد، وعهللير  حومه ، ورعة ا درع : ل  ني جندوا إلع  يدم، وأقي  ادوالدل ر  قلالةد  ،دةدهلل 
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هللمال  ،ن الد راع حاا اع صالر راع حللام مهلجمام المدن ام الم اورم ما  قدات الماارهللن عونهللو  م 
اهلل ليناام  صاي ال داع  ال اع نلارج رنهال ، مغازو الجمناع راع ال  نهللاو  الجهالد رارض لان  ليا

وء  ،وا   لاا  نلاارج معهاا  ،ليجهاالد –اهلل ليناام ويااي   صااي ماا  نعن اام ال دااع   ليااو أ ،ويااي 
هللأصااااحلب  :اهلل ليناااام ويااااي  داااالل ليف صااااي ماااا  يلااااا إء ماااا  نااااأي  لهاااا  ال دااااع  نياااا ث  
 1لمصيحم المييمن  و أ ،اعليار

دااان  جهااالد  –راااع الحهللااا   -رن دغاااع أ  نرااارا –اهلل لينااام وياااين   صاااي أمااال دعاااد ورااالم ال داااع 
 :وجهلد ال يب ،الدرع

واح ياوا  ،دلياوا أرض اإلياة  إياوم الرد ه   ،الي  نهللو  دم لومم اءلادا  :أمل جهلد الدرع
 ،مم يهللال ه و أ ،ألراماه و أ ،اماواله و أ ،أ راس الميايمن   وال دوا لي ،ميلحم م  أرمم

 ىوالصوارنخ الدعندم الماد ،لل لالراتهلللءل دا  د وا   ل  ندليوا أرض المييمن  ،حرمل ه و أ
هللال   اد صاغنر  :هللت مياي   رإ  الجهلد نهللو  ررض لن  لي – صرحد  رع  يا العنهللمل  –
وء  ،ي  اءب ءد اامإوء نااا ر  رااع يلااا  ،لدااداد و حااراد هللاال  أ و أ ثاا ،هللاال  أ اد يهللاار  ،هللدنااراو أ

 .2اليند لعددل وء م  الزوج لزوج
ي ، ولجاازوا لاا  م لوماام العاادو، ع  ياادب هللاال ، أو رااإيا حصاات العاادوا  لياا  أ اات ديااد مياا

  للياااوا، أو لصاااوا ولاااللروا، ا   يااات الررنمااام ل اااامت اعمااام هلليهااال، راااإ  الواجاااب   ااال لااانس 
ا   لت الجمنع إل  أرض ال  لت، ع   ايا غنار ممهللا  وغنار مجاد، ولهللا  الواجاب أ  نيال   

مااداد   دماال نح االجو   ونيااللد الجمنااع رااع  صاارم إلااوا ه  و جااد ه ، هللاات دماال ن اادر ليناام، وا 
 .إلنم م  ملت وية  و حو مل

 :ون حدد ررض العن  رع جهلد الدرع   ل رع لدم أمور
 الميل مم رع الجهلد دللملت، هللت دمل ن در لينم، أو دمل ن يب م م -0
 الميل مم رع اءمداد دللية  الي  نح لجو م حيب اءي  للم -6

                                                                                                                                                                  

الدلدئ  –رم ر  ع رجيم، وددأت المعرهللم، ري  نهلل  ال دع صيع اهلل لينم ويي  نرند أ  نهد  الحوض ر ي لل حمزم دين
  ة ل   324ص0ر م الجهلد ج: ن  ر. دللعدوا ، دت    الدلدالو  دلءل دا ، والمعي و  دللحرب هلل وريولم والمَلم ن 

رب رع الارنعم حو  رنم الالانخ لدد اهلل د  زندا  محمود رالنس المحلهلل  الارلنم والاالو  الدن نم ددولم ق ر، 
 .212ص0د   ال  جا، وينرم 24اإليةمنم ص

 .72ص 0ور م الجهلد ج 399ص4، ور ح الدلر  ءد  حجرج364ص4 نت اعو لر لياوهللل ع ج 1
 657، 47، 27صا 0ر م الجهلد ج 2
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 م م يلا، لمنزم للصم ل دلالميل مم رع الجهلد د ريم إيا  يب  -3
المياااال مم داااالللدرم الر ناااام، أو العيااااهللرنم إيا  يدو اااال، وهللاااال  ماااا  أ يهاااال، رن عاااان  ليناااام  -7

 .1اءي جلدم و يين   ريم
  راااع دةد ااا  دو  أ  ن هااار مااا ه  غااازو الاااي  نهللاااو  د  داااع الهللرااالر و  : أماااا جهااااد الطلاااب

ويلاا  ،جمناع الر هال   رالاهللات مياي  دل  ر د نهللو  ررض لن  لي ،لينم م و معلو أ ،لدوا 
ويرارنهااا  مااا   أ رياااه ،دةد ااا  و   لااالف أ ااات الثغاااور مااا  الميااايمن  ليااا إياراااع حللااام مااال 

جمنااااع المياااايمن  أ  ن راااروا إلاااانه  لم ااااع   رااااإ  ليااا ،ولاااا   هللااا  راااانه  م لوماااام لهااا  ،اءلااادا 
 .2هللمل صر  الجصلص  ،المييمن   ال دااله  لي

 :نهللو  ررض لن  رع الحلءت ال للنم –ع درو  يب أ –م   يا ن مح أ  الجهلد د ولنم 
قو  مييمن  لةي نة  لياع أرماه  ودنالر   و أ ، ج  اءلدا  ليع ديد ميي  إيا :اعولع
لنااف  جااومه  وداادت دااوادرل رن عاان  ليااع جمنااع المياايمن  الاادرع وء نجااوز و أ.. .وأمااواله 
وء  ،الماااارولم مااا  يلاااا إء أصاااحلب اءلااايار  وء نيااا ث  ،  ن لياااف لااا  الجهااالدأ ل ااالدر
داات نهدااو  جمنعاال لم لوماام  ،داادعض المياايمن  ماا  أ اات  اايا الديااد لاا  الاادعض اآللاار  راانهلل 
 3.مل ن در لينمدهللت  ،، دحيب اءمهللل غزو ال

 عن  ليع جمنع ما  حمار نر ،و  لدت الصرل  ،الزحرل   دأ  ال   :ل د المواجهم :الثل نم
داار   ،لعاير مااروع ،لا  ناأي  لام اءمال وء نجاوز لام اء صاراف مال  ،المالرهللم راع الجهالد
لز لهااا  جااان  ، راااإ  زاد لااادد العااادول  المثيااال  مثياااع لااادد الميااايمن و أ  ء نزناااد لااادد العاااد
 .4اء صراف والررار 

رليا لد هللمال صار  ادا   ولو هللل  –دأ  اي  رر الحلهلل  الميي   ،ل د اي  رلر اءمل  : الثللثم
رإ ااام نياااز  الجمناااع ال رااار ون عااان  ليااانه   ،لدهاااجال  ودلااال   الااا ،جمللااامو راااردا، أ 5الهمااال  

                                                           
 .067 -064، ص 0المرجع  ريم ج 1
 .003،007ص 3أحهللل  ال ر   ليجصلص ج 2
اياامللنت ادوااارنعم /ليااع لدااد العاالت، و  رناام الحاارب رااع الااارنعم اءيااةمنم د/د 67لهللناام صالجهاالد رااع مااي ب المل 3

 .019ص 0حلانم، ور م الجهلد ليانخ ال رملو  ج 017ص
 .017، و  رنم الحرب رع اءية  ص67، والجهلد رع مي ب المللهللنم ص004ص 0ر م الجهلد ج 4
 .002ص 0ور م الجهلد ج 671،673ص 7ار  ر ح ال دنر ج 5
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َنل َأَنَهل الَِّينَ   َمُ اوْا َمال  : ل ولم  عللع ،عير ارلع مع دردوء نحت له  ال ليف إء  ،الجهلد
اهلل ليناام ويااي   صااي وقولاام   1 ِقنااَت َلهلُلااُ  ا ِرااُروْا ِرااع َيااِدنِت اليّااِم اثَّاالَقْيُ ْ  ِإلَاا  اَعْرضِ  إياَلهلُلااْ  

ياو  ..."  2. .اي  رر   رل رروا ا 
هللال   هللاو   :وأ ام ء دادنت ل ام ،لي  الميي  حلجم جنب المييمن  إلنم للصام إيا :الرادعم

صا للم و أ ،ال لالراتو أ م لوممو الأ، اعييحم واليلنرم و أ ،لدنم لدرم للصم رع ال درنب
نوجااد ماا  ن ااو   أو ء، ولورا اام، وجغرارناام أرماام ، العاادو هللاال  نعاارف مواقااعو أ ،الم رجاارات

ل اام، رإ اام نجااب ليناام وجوداالد لن ناالد أ  ن ااد  الهللاالرع الااي  نغ ااع  دء نوجااد العاادو أ م لماام،
ال لياااف اء لعاااير و أ ،ال  اااللس لااام وء نجاااوز ،وجهااادل ،مااا  لدر ااام ريااام ليجهااالد لةيااا رلدم 

مراروض لينام  ع امويلاا  ،وصاولم مال عو نم ع م  قدولام أو أ ،هللل  نع رنم مرض :ماروع
المياي  و المياي  أل"  :اهلل لينم ويي  صي ل ولم  ،الميي  ء نليلم وء ُنييمم ر ألللصأ  ن 

دايم ه    دمالَل   نياع أالميايمو    هلللرا –اهلل لينم ويي   صي ول ولم  3ء ن يمم وء نييمم
 4" يوا      م ند لي   أد ل   و 

أماال  ،والثل ناام ، ولاااع :وقااد ا رااا الر هاال  جمنعاال ليااع أ  الجهاالد راارض لاان  رااع الحاالل ن 
 :اعردعاااام  دل راااالا جمهااااور الر هاااال  واءالماااام رللجهاااالد رنهماااال راااارض لاااان ،والرادعاااام ،الثللثاااام

 .5، وأحمد ، والالرععومللا ،ح نرمأدو 
جهالد ال ياب ليا  اقاوات راع حهللا  ر اد ال ياف الر هال   .ءت اءرداع الرلال املامل رنمل لدا الح

 :مثةث
ودهاايا قاالت  ،قاال  داام الاادعض ياا   لاا  الداالقن  إيا ،رض هللرلناام ا  جهاالد ال يااب راا :اعوت

 :واي دلوا ليلا دمل ني  1الر هل  هور جم
                                                           

 37اآلنم يورم ال ودم م   1
، 0353، ومياي  راع صاحنحم راع اءمالرم حادن  6473ألرجم الدلالر  راع صاحنحم راع الجهالد حادن  : م را لينم 2

 .79ص 0ون  ر ر م الجهلد ج. ل  أد  لدلس
، وميااي  رااع صااحنحم رااع الداار والصاايم حاادن  6776الرجاام الدلاالر  رااع صااحنحم رااع الم االل  حاادن  : م رااا ليناام 3

 .000،002ص  0ل  اد  لمر، ور م الجهلد ج 6571
 .وقلت ملرَجول صحنح و يا اي لد حي  2296روال أحمد رع المي د حدن  : المرجع  ريم، وقد جل  رنم 4
 7، ومغ ااع المح االج لياااردن ع الل نااب ج047،045ص 6، وحلااانم الديااوقع ج671،673ص7ااار  راا ح ال اادنر ج 5

 .017، و  رنم الحرب ص374ص7، والمغ ع ءد  قدامم ج607،609ص
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ْا هاو َوَمل هلَللَ  اْلُمَْلِمُ اوَ  ِلَن ِراُروْا هلَلآرَّامد َريَاْوَء َ رَاَر ِما  هلُلاْت ِرْرقَام  ْماْ ُهْ  َ آاِلرَاٌم ْلَنَ َر َّ  :قولم  علل  -1
ِرع الْدنِ  

2
 

يات رااع ه  حمااثاا   هلللراام،المياايمو  ليجهاالد  اآلناام ا  ن راارصاادر  رااعاهلل  عاالل  رااع ر ااد  
 ،الااادن راااع هلللل ر ااام : والااارى ليمصاااللح ال ااا  ءغ ااا  ل هااال  ،ا    رااار جمللااام ليجهااالد اآلنااام
 يلا  حو و  ،وا عل  الجلالعن  ،المي غنثن  م، واغلثوالدرا ن  جالحج مواقلم

اَرِر َواْلُمَجلِ اُدوَ  ِراع َياِدنِت ءَّ َنْيَ ِو  اْلَ لِلُدوَ  ِماَ  اْلُما :وقولم  علل  -2 َْلِمِ نَ  َغْناُر ُأْوِلاع المَّ
...الّيمِ 

و ايا نع ا  الج م،قد ولد هللة م  المجل دن  وال للدن  دللحي   و     رلهلل  علل 3
ماات داان  الرعاات للماال ر ،لياا  الجمنااعلاان  هللاال  الجهاالد راارض و ري ،ثماان  ا  ال للاادن  غناار 

رااادت ليااا  لاااد   ،لهلل ااام  عااالل  ولاااد الجمناااع دللحيااا   ،  ولمااال ولاااد الجمناااع دللحيااا،وال را
4..الم يوب و و  ،م لي  الجمنع ررمن

 

يدنت اهلل دلنار رع وم  ليف غلزنل ،م  جهز غلزنل ر د غزا" :وقولم صي  اهلل لينم ويي   -3
لاا  و وماا  جهاازل وقعااد  ،يااوى داان  الغاالزى دللرعاات –صااي  اهلل ليناام ويااي   لل دعراا 5"ر ااد غاازا 

رعااة مياا ح ل   ولهللاال  الغاالز  ،الجهاالد ررماال لياا  الجمنااع لماال يااوى دن هماالهللاال  و ، ريغاازو ن
 6.ولنس هلليلا ،وال للد مي ح ل ليع لب ، ليثواب

ندعاا  غناارل وء نلاارج   االرمو ،   االرمهللاال  نلاارج ليجهاالد  –صااي  اهلل ليناام ويااي   ال دااع  وع -4
 ،ن ليرااوا ل اا ا   أ ريااه دناادل لااوء ا  رجاالء ماا  المااَلم ن  ء   نااب  يااعوالاايى  ر" :ون ااوت

رهايا  اص صارنح ما   7"يادنت اهلل غزو رع   ممل  ليرت ل  يرن ،وء اجد مل احميه  لينم
ممال نادت  ،وء نلارج ليجهالد، ماع دعاض اصاحلدم صي  اهلل لينم ويي  ا ام هللال  ن عاد  ال دع

                                                                                                                                                                  
والمغ اا  والااار   ،644ص 6، والمهاايب ليااانرازى ج36ص 0، وجااوا ر اءهلليناات ج609ص  3حلااانم اداا  للداادن  ج 1

 لهللرنمم 51، والجهلد رع اءية  ص619ص  3، وهللالف ال  لع ليدهو    ج327ص  01الهللدنر ج
  066ال ودم م  اآلنم  2
  95ال يل  م  اآلنم  3
  019، و  رنم الحرب رع الارنعم اءيةمنم ص 77ص  07، والمجموع لي ووى ج619ص  7جمغ   المح لج  4
  74ص  9الدنه ع رع ي  م ج. لرئمع ر ح الد 79ص  2رى رع صحنحم جلالرجم الدل 5
  001  رنم الحرب ص 6
 مع ر ح الدأرى  6577حدن   02ص 2رى رع صحنحم جلالرجم الدل 7
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لمل رعت ال داع صاي  اهلل ، لي  أ م ررض هللرلنم، إي لوهللل  الجهلد ررض لن  لي  الجمنع 
  .ي  يلالينم وي

م يااااوب ليااااعند داااا   ااااو و  ،د ال يااااب راااارض لاااان  لياااا  الجمنااااعا  جهاااال: ال ااااوت الثاااال  
 1وهللل   ل  قو  احهلللل ال،ر    الصحلدمزم  رع ررض لن   و  : وقنت ،المينب

ِت الّيِم اْ ِرُروْا ِلَرلردل َوِثَ لءد َوَجلِ ُدوْا ِدَأْمَواِلهلُلْ  َوَأ ُرِيهلُلْ  ِرع َيِدن : دلوا ليلا د ولم  علل واي
2

 

ليوجااوب  ماارواع ،رجاالء وررياال ل،وث لءد  لد داالل رر ليجهاالد لرلراا أماارا  اهلل  عاالل   الدءلااموجاام 
 رااادت يلاااا ليااا  ،م قرن ااا وء –هللمااال قااالت ليمااال  اءصاااوت  – ملررصااا ممااالل   هللااا    ااالا قرن ااا

 وجوب الجهلد لي  هللت ميي  
هلُلااْ  ِإَيا ِقنااَت َلهلُلااُ  ا ِرااُروْا ِرااع َيااِدنِت اليّااِم اثَّاالَقْيُ ْ  ِإلَاا  َناال َأَنهَاال الَّااِينَ   َمُ ااوْا َماال لَ   :د ولاام  عاالل و   -1

ِإءَّ  اَعْرِض َأَرِمنُ   ِدلْلَحَنلِم الَدْ َنل ِمَ  اآلِلاَرِم َرَمال َم َالُع اْلَحَنالِم الاَدْ َنل ِراع اآلِلاَرِم ِإءَّ َقِيناٌت 
ل َوَنْي َ  ل َغْنَرهلُلْ  َ  ِرُروْا ُنَعْيْدهلُلْ  َلَياددل َأِلنمد  ..3ْدِدْت َقْومد

وا  اهلل ،  لالداام أو  ،جااب ال رناار لياا  هللاات ماا  اياا  رر   اءماال أو  عاالل     اهللالدءلاام أوجاام 
ل  نهللاا  وجااوب الجهاالد م عن اال لياا  الجمنااع و رياا،  عاالل   ولااد ماا   اارا ال رناار دللعااياب اءلاان 

 . نللمل  ولد   دللعياب اع
 :اجنب ل  يلا دمل ني 

لماال ياادا ماا  وقااوع اء راالا لياا   ،غناار محاات ال اازاعرااع  ناالتدءت دهاايل اآلا  اءياا -1
هللماال ن هاار ماا   ناالتاآل  اايلو  ، لالداامو لياا  هللاات ماا  اياا  رر   اءماال  ا ،الجهاالد لن اال بوجااو 

ِإءَّ   :منااا نجاااوز ا   هللاااو  "  :قااالت ال دااارى ،يااانلقهل ا هااال للصااام دللاااين  ايااا  رر   اءمااال 
اال َ  ِرااُروْا ُنَعااْيْدهلُلْ  َلااَيادد  –يااي  و صااي  اهلل ليناام  ال دااعالااا الااين  اياا  رر   أولللصاال د ل َأِلنمد

4" لم  عوا ر
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ءَّ َنْياااااَ ِو    :م ياااااوه حهللمهااااال د ولااااام  عااااالل _" وء   رااااار إنع ااااا   " _اآلناااااما   ااااايل -2
َررِ   حا ياء، وجودال لن نال هللال  الجهالد واجدالد  وري  1اْلَ لِلُدوَ  ِمَ  اْلُمَْلِمِ نَ  َغْنُر ُأْوِلع المَّ

 :قولام  عالل راع اهلل  عالل  دعاد  ال رنار ليهللات  أمارلمال و  ،ال للد ل  الجهالد الولناد ء الولاد
  َوَمل هلَللَ  اْلُمَْلِمُ وَ  ِلَن ِرُروْا هلَلآرَّمد  ،  عالل قولام راع جمنعل و أ ،دلل رنر م ررقن  أمرلمل و : 
  َا ِراااُروْا َجِمنعدااال و رَاال ِرُروْا ثَُدااالت  أ 2   دااايلا راادت ليااا  لاااد  وجودااام ليااا   مااارألهلل اام  عااالل

 :لنيات دم ياولم ثا  قالتو اليى ن هر ا هل ملصوصام و  :قلت الحلر  ،الم يوبو و  ،الهللت
 ،النام موالا  الحلجا.اآلن ن ، وا  مل المرجع رنهمل إل   عنن  اءمال ا م ء  يخ دن   :ال ح ناو 
لهللرالر ليا  الميايمن  دال  ال ادى ا ،الا  الجهالد مدلت الحلجاو ا ،اءمل  لي  قو  إيا لن مر

 3 اء رةهلد لي  الجمنع و  عن  الج
 صااااار داااات نجااااوز  رهللااااام هللماااال  ،م اااادوب النااااامو   جهاااالد ال يااااب   اااااوع إ :ال ااااوت الثللااااا 

 ايا م ياوب الا  لادد ما  ر هال  و لعادوا ه   ء درعالإوا م ء نجب ق لت الهللرالر  4صلص جال
 ،د  دن الرو لمار  و ، ال ل :ما  ال الدعنن  مثاتو  ،ادا  لمار :مثات الصاحلدمرنه  م   :اعمم

  5 الثورى، واد  ادرمم: ءالمم مثتم  او 
هلُل ِاااَب َليَاااْنهلُلُ  اْلِ  َااالُت   :وايااا دلوا د ولااام  عااالل 

وجاااوب  ل ر ااال ا  هللااال  و  اآلنااامرااال   ااايل  6
هلل ااب "  اا  مثات قولاام  عالل  و  ،ليا  ال ادب محمولاامدات   ل ر اال،ولهللا  لنياات ليا   ،ال  الت

 إ  الوصااانمرااا 7"لنااارا الوصااانم ليوالااادن  واءقاااردن     اااراإ  الماااوت أحااادحمااار  إياليااانهلل  
 .اآلنم وا مل هللل ت م دودمحن   زوت  مل   هلل  واجد ،اءقردن و ليوالدن  
 مارء  اع ،ليا  الوجاوب او دات  ،ليا  ال ادب رع اآلنم مراع أ دل ل ء  يي   -1 :اجنب

 لينااام صاااي  اهلل_مااا  الرياااوت  فناااقاء د و  ، وقاااع داااا  لااا  نحمااات ليااا  غنااار الواجاااب إيا

                                                           

 95ال يل  م  اآلنم 1 
 40ال يل  م  اآلنم  2
 676ص  4 نت اءو لر لياوهللل ع ج 3
  007، 003ص  3احهللل  ال را  ليجصلص ج 4

والجهالد والح اوا الدولنام  ،527ص 0ءدا  رااد ج، وددانام المج هاد 074ص  0المرجع  ريم، واار  اليانر الهللدنار ج5 
 ومل دعد ل  47ص  0، ور م الجهلد ج007، و  رنم الحرب رع اءية  ص657العلمم ص 

 602الد رل م  اآلنم  6
 071الد رل م  اآلنم  7
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: مثات قولام  عالل ء  ياي  ا هال  ل اأهللمال  ،1  ما  يلاا نوء نوجاد اا ،ددلنت قال عأو  ،_يي و 
  هلُلِ َب َلَيْنهلُلْ  ِإَيا َحَمَر َأَحَدهلُلُ  اْلَمْوُت ِإ  َ َرَا َلْنردا اْلَوِصنَُّم،  قولام  عالل   ا مل    مثتو
   ُهلُلِ َب َلَيْنهلُلُ  الْصَنل 2 

اعوامار رااع  صااوص الجهالد لي اادب، ولنياات ليوجاوب، وليناام رااة وانمال اياا دلوا دااأ   -2
َوقَاالِ ُيوْا اْلُمْاااِرهلِلنَ    :ل ولاام  عاالل ، درعاال لعاادوا ه  نجااب ق االت الهللراالر والمااارهللن  اء 

هلَلآرَّمد هلَلَمل ُنَ لِ ُيوَ هلُلْ  هلَلآرَّمد 
3  

لعاااد  وا  مااال  ااا  ليوجاااوب، ، دأ ااال ء  ياااي  ا  اعوامااار راااع  نااالت الجهااالد لي ااادب:اجناااب -3
أماف لينم رة نصح قولهلل  ا هل لي دب، و ، وجود قرن م صلررم ل  الوجوب ال  غنرل

ال  يلا  ملرر  ل ر ال صوص م  الهلل لب والي م ليا  ررمانم الجهالد ثا  ا ام ما  
وما  وار ام راع ال اوت دال  الجهالد لانس درارض ليا   ،الجلالز ا  نحمت قوت ادا  لمار

هللللصاةم والصاو ، وا مال  او  رارض : حادا  مراد   ا  ررمم لنس م عن ل لي  هللات أ
 .هللرلنم ايا قل  دم الدعض ي   ل  الدلقنن 

ر الر هاال  داال  هااو ء نيااعم اء  اارجنح قااوت جم مدلااوأال اال ر رنماال   ااد  ماا  اقااوات و  :التاارجي 
داام الاادعض ياا    قاال  إيا ،هللرلنااميااي  راارض و صااي  اهلل ليناام  ال دااع وراالمجهاالد ال يااب دعااد 

 :   مااا   عنن ااام اااارلنم دوالاااعداااار  لاااد  وجاااود  ،الميااايمن  ملعلمااا مديااا  دلل لااا  الدااالقن
 ن ال اااول مدلاااأماااعف و  ،دلااا ه أ  اااوميلاااا لو لااادوا ه  ليااا  الميااايمن  و هللااالللوف مااا  اااار   

درااع الااار و  ،ء  الجهاالد ا ماال ااارع ءلاازاز دناا  اهلل  عاالل و  ،د   درااعأدرعهاال دااو  ،لاارن اآل
 ح اا يلاا ما   إيارا ،د نال  و نا ه  ح   ن مهلل وا م  ال نل  دمصللح د ،اءيى ل  المييمن و 

غت الجمناع  ءاا ،وجودال لن نال احادهللل  واجدال ليا  هللات و و اي ل ،ر د  ح ا الم يوب ،الدعض
 ، ااادند، والحاارج مررااوع لاا  اعماامحاارج رااع رن ااع ال االس  الد نوناام،ر  وقااف مصااللحه   ،داام

َوَمل َجَعَت َلَيْنهلُلْ  ِرع الْدنِ  ِمْ  َحَرج   :ل ولم  علل 
4  

 
                                                           

 70ص 0ر م الجهلد ج 1
 073الد رل م  اآلنم  2
 32ال ودم م  اآلنم  3
و  رناام الحاارب رااع الااارنعم  ، 057 ، 054الجهاالد رااع الااارنعم اءيااةمنم ص  :، ثاا  ن  اار47يااورل الحااج ماا  اآلناام 4
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 ؟ ذا يتحقق فرض الكفايةماب

االهال وأمر ليرلالهال راع  مممثيا ،اعمام ليا  هللرلنام   جهالد ال ياب رارض أح ال وت داجحن   ر و 
 .الدلقن  ل  دم ي  قلموا  إيامور ل أل   محهلللمهل الين   ولوا الميالولنو 

 لكن بمإذا يتحقق فرض الكفاية ؟؟ 

لاا  و  ،الاادن رااع  يوا المياايمن    لماال ن االالااين، غاازو  دعمااه  لةلاادا  غناار المياايمن   اات د
لا   إيارا ،هللت لل  ليا  اءقات واحدممرل  –ل  ن ل روا لي  الراجه  و  ،نلرجو   م  دنلر  

 اهللثر الر هل أمي ب  و  هللمل  ،اعمم َلء  اءلدا  لحا اءث  دجمنع  اعممم   أحدنغز 
مهللااالرالن   اااود  ااااحن هل دجو  ،دياااد الثغاااور ال ااا   يااا  داااةد اءلااادا  الهللرلنااامن ح اااا رااارض أو 

يااوا عراال  لاا  نر ،  جمااوا لياانه أو  ،إيا  عرمااوا ليمياايمن  لاارد    ،لةلاادا  غناار المياايمن 
 ،الرارعاا و  ،اداا  راااد الجاادو  هللللهلللياال ع، :مااي ب دعااض الر هاال  ااو  هللماال ثمااوا جمنعل،أيلااا 

 ا1اد  قدامم و 
 ااام  اااو  أو  ادااا  رااااد ومااا  وار ااام،منااات الااا  مااال رال أا  الواقاااع المعلصااار نجعي ااا   :والح ن ااام

  أحااادميااايح د ،ب الجل اااب اااو مر  ، ب قاااو جااان  نهللاااو  ليميااايمن  داااأ ،الهللرلنااامن ح اااا رااارض 
لي  جمنع الحادود و  ،هللت الثغوررع ن ار قوا م  ،لي  مي وى م  ال درنبألي  و  اعييحم،

ح اا   عاام،دحناا  ء ناادع    اام نلااا  م هاال دو  ا  نهناا  لهاال اياادلب الم  دحرناام،الو  مالدرناا
 2الهجو  لي  المييمن  رع رة نرهللروا  ،مييمن نر دع اءلدا  غنر ال

يا،  ااا راارض الهللرلناام رااع جهاالد ال ياابماا  ن نداام  حو ا ،ت الحاالهلل  الميااي  يلاااعاارو رياا لاا   وا 
لا  نلرجاو   ما  و  ،المييمن وا ل  ن ل ي ،يلا ا  اءلدا  غنر المييمن و  ،ثموا جمنعلأت عنر

  !!او رهللنف ن ل ي –لي  الراجه   ل  ن ل رواو دنلر   
داللدر  أماردات  ،لدى ما  نعلدن العو  ، دل   يلل  م  نيللم ل ،م هللثنر  رع  نلت أمرواءية  

َء َنْ هَااالهلُلُ  اليَّاااُم َلاااِ  الَّاااِينَ  لَاااْ  ُن َااالِ ُيوهلُلْ  ِراااع الاااْدنِ  َولَاااْ   :قولااام  عااالل راااع وال يااا  لهاااَلء  
   3 َلْنِهْ  ِإ َّ اليََّم ُنِحَب اْلُمْ ِيِ ن َ ُنْلِرُجوهلُل  ْم  ِدَنلِرهلُلْ  َأ  َ َدَروُ ْ  َو ُْ ِيُ وا إِ 

                                                           
والم اادملت  ،372ص  3دنااروت، والاايلنرم لي رارااع ج –دار الهلل االب العرداا      97ص 4دااداالع الصاا لالع ليهلللياال   ج 1
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 015ص  0المرجع  ريم ج2
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ء ن ح ااا اء  الهللرلنااما  راارض  ااو و  ، ر الر هاال هااو ن صاالد  مااع ماال ي ااب الناام جم و اايا ء
وقا ه  ا مال هللال  د ال  ليا  الواقاع الايى للااول رع   مل قررل الر هل  ع ،هللت لل  ممر غزو دلل

 هللات وقات وحان راع و هل ددجنرا هال الاين  نهاد اءياةمنمالدولام  قملةرع والم مثت  ،وللن ول
يلاا الوقات ا  ن وماوا راع  رعيا  الميايمن  م،ال ونام الم ردصا مالارو  الدنز  نا وء ينمل دولم

 1و لمن  الحدود  ،ءثدلت الوجود ،دن  الحن  والحن  غزو لدحاد قوا ه  لي  حدود ل و 
 :ومااعرهل اءيااةمنم،لاام  اات  رهللااا الدو رااع  مللصاا ،و اايا ء ن مااا  مااع واقع اال المعلصاار

حهلللمهاال راع  مممثيا،  اءيااةمنم اعمامالايى نحاا   ليا   ماراع ،وليااهللرنل ،واق صالدنل ،ليمنال
و ماا عه   ،والعيااهللرنم ح اا   ر ااب اءلاادا  ، واءق صاالدنم ،م العيمناا ال ااومياادلب ألااي د   أأ

اال اْياا  : د ولاام  عاالل لمااة ،اءيااةمنم الاادوت غاازو ماا   َ َ ْعُ   ْماا  قُااوَّم  َوِماا  َوَأِلااَدوْا َلهُاا  مَّ
هلُلْ    ْرَدلِ  اْلَلْنِت ُ ْرِ ُدوَ  ِدِم َلْدوَّ الّيِم َوَلُدوَّ

2 
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 المطلب الرابع

 وعلى من يجب ؟" القتال"في شروط الجهاد 

 :ارو  ملد مررض هللرلنو ا ،الجهلد لهلل  نهللو  ررض لن رع نا ر  
ياوا  اهللال  جهالد و  ، هللرلالنالو ا ، نالوجودال لن  ،ار  رانم  نجاب لينام الجهالدهو ر ،اءية  -1

َناال َأَنهَاال الَّااِينَ   َمُ ااوْا قَاالِ ُيوْا الَّااِينَ  َنيُااوَ هلُل  ْمااَ  اْلهلُلرَّاالِر َوِلَنِجااُدوْا   :ل ولاام  عاالل  أو  يااب،درااع 
ِرنهلُلْ  ِغْيَ مد 

 .رة نجب اء لينه  ،ليمَلم ن  دو  غنر   رع اآلنمب دللجهلد للل لر 1

  2ري  اي عن  دمارا ".. يي  و لينم  اهللول ولم صي  
 ،لاد  الجاواز :الاراجح ،الجهالد لاةف دان  الر هال راع جاواز اءيا عل م دام راع ر :امل الهللالرر
دلاام الصااحنحم ال لماانم دعااد  عم لوماام الااد  قاادر هل لياا  و  ،ال االالين  دااللجواز ملاادألمااعف 
 3الجواز

هللال  لن نال أياوا   : لد م ي ال يا ار  رنم  نجاب لينام الجهاو  ،الدد نم  للماءي و  الصحم -2
 ،نجاب ليا  العالجز غنار الميا  نعة لينام راو  أو  ياب،يوا  اهللل  جهالد دراع و  ،هللرلالنلو ا
ء نجاااب ليااا  و  ،لمااالت ال  ااالتراااع أء ليااا  المااارنض الااايى نم عااام مرمااام مااا  الماااالرهللم و 
 هااااا  لااااالجزو  ع ،ااااااتاعو  ،صااااا اعو  ،ق اااااعاعو  ،لااااارجاعو  ،لم صاااااحلب العل ااااالت هللااااالعأ

َلْنَس َلَي  اْعَْلَم  َحَرٌج َوَء َلَي  اْعَْلَرِج َحَرٌج َوَء َليَا  اْلَماِرنِض  : ل ولم  علل  ،ورو معي
َحاااَرٌج 

 ،ال ااادخو  هلللليااا لنم،: قاااد نيااا  نع ا  ن اااد  لااادملت  لرعااامغنااار ا  دعاااض  اااَلء   4
دمااااااال  مليااااااانه  الماااااااالرهلل ن دغاااااااعرهاااااااَلء    ،الاااااااولو ،  مدااااااالالل و  ،ال مااااااارنضو ، اءياااااااعلف و 

ل ولاام صااي  اهلل ليناام  ،ا  هللاال  لهاا  ماالت مواله مجل اادم دااأراال  لجاازوا لاازمه  ال ،نياا  نعو 

                                                           
  63يورل ال ودم م  اآلنم  1

إ اااال ء  ياااا عن  دللمااااارهللن  لياااا  "ورااااع لراااا   ، لاااا  للالااااام 0704الرجاااام ميااااي  رااااع صااااحنحم هلل اااالب الجهاااالد رقاااا   22
  653ص 4لياوهللل   ج، ن  ر  نت اءو لر "المارهللن 

ألن وألن الواقع المشاهد فى الصراع العربى اإلسرائيلى يؤيد عدم الجواز ؛  655ص 4نيل األوطان للشوكانى ج 0

األمريكان والروس ، واالنجليز ، ونحوهم ممن هم على ملتهم وإن تظاهروا بتعاونهم ومساعدتهم للعرب والمسلمين 

هم المستمر إلسرائيل يكذبهم ، وما ترسانة األسلحة النووية لدى اإلسرائيلين منكم ضد الصهاينة المعتدين ، إال أن تمويل

 !ببعيدة
 

 

 047، والجهلد رع اءية  ص074ث  راجع   رنم الحرب ص  ،04الر ح م  اآلنم  4



32 
 

 ،مدلداار ه  العيمناا مدللمااالرهلل مجل اادمالو  1"  ياادنت اهلل ر ااد غاازارااع ماا  جهااز غلزناال " يااي  و 
  2غنر ل و  م،اءلهلل رو نو ،  مال هللو ولوجنو 

ياوا  اهللال  جهالد و  ،هللرلالنالأو جودال لن نال و انمل اار  رانم  نجاب لينام الجهالد هو ر ،الع ت -3
 :للمج و  دل رااالا الر هااال هللااا :ة نجاااب الجهااالد د ولنااام ليااا  غنااار العلقاااترااا ،دراااعو ا ، ياااب

والماعرل  راع 3.. " لَّاْنَس َليَا  الَماَعَرل " ل ولم  علل  و  ،الع ت ار  ال هللينفو  ،لر دا  ل يم
 لماااااعف ل اااااوله ، وع ، المجااااال ن  :  ااااا  الصااااادنل ، لماااااعف أدااااادا ه ، وقنااااات: اآلنااااام قنااااات

هللمال ا  وجااود   قااد نحااد  روماا  ، لاروجه  ليجهاالد قااد نااَلدى الا   ةهللهاا  لر ااد   ولاانه  
 4وام راب رع صروف المجل دن  درللل و جومل 

 ويانيمو  ،يايحمأليا   هللاللنف الجهالد ما     نهللو  ل دل مل ن ر مأد ،لي  مَل  الجهلد مال در  -4
لا  نجاد و  ،المياهللن و للر نر هللا :ليا  ماَل  الجهالد ال درمرل  ل   هلل  ل دل  ،يلا حو و  ،ا   لت

ء و  ،هللرلالناال وءء لن ناال  :رااة نجااب ليناام الجهاالد ،غناارلو ا،ماا  حاالهلل   ،ماا  نااورر لاام ال ر االت
5ء  يب و جهلد درع 

 

 عرما  لياف غلزنال را:  يانه  وأ ،ير المجل ادن أ مهللرللن :لر لهلل  نمهلل م ا  نجل د جهلدا 
 هللمل  ص الحدن   ، يم دلنر ر د غزاأ

 ،لهللا  لا  نادرب ليا  ايا عمللم ،ما  وجاد الياة ، رال  الت دامو ملت الياة  لي  ايا ع ال درم -8
و درللناااال هللاااال  ا ،هللرلالناااالو ياااا   ل اااام راااارض الجهاااالد لن ناااال هللاااال  ا، رياااا  نحياااا  ال  اااالت داااام 

هللثااار مااا  أرل ومااار  ،ء لااا  غنااارلو  ،يااا  ع ا  نااادارع لااا   ريااامنء  مثااات  ااايا ء  ، جومنااال
 . رعم

رن ادرب لنات  هالر ح ا   ،ندرداملةيا عل م دما   أ  نياع ا م نجب لينام ا  أرى   هلل ت وا   
ماال ء ناا   الواجااب  ء : الجهاالد الواجااب وجوداال لن ناال رااع نحياا  اياا عملت اليااة  رنااالرا 

6هللمل قلت ليمل  اءصوت  ،واجبهو اء دم ر
 

                                                           
 060ص 0، ور م الجهلد ج0795، وميي  رع اءملرل 6773رى رع الجهلد والينر حدن  لالرجم الدل: م را لينم 1

 المرجع  ريم  2 
 90ال ودم م  اآلنم  3
د  قدامم    ءغوالم ،602ص  7مغ   المح لج ج: ر د لزال ال  لدل مراجع م هل 70  رنم الحرب رع اءية  ص  4

 370ص  0، وددانم المج هد ج،673، 676ص  7، وار  ر ح ال دنر ج374ص  7ج 
ال اللدن  م وروما ،045ص  6وق  ليا  الاار  الهللدنار جومل دعد ل، وحلانم الديا 661ص  3حلانم اد  للددن  ج 5
 045، والجهلد رع اءية  ص377ص  7، والمغ   ءد  قدامم ج061ص 0ج
 060ص 0ر م الجهلد لي رملوى ج6
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ل اام  عء نياا غ أو  ،  نهللااو  ميااجو لأهللاا ،داان  الجهاالدو ا  ء نوجااد ماال ع مع داار نحااوت دن اام  -6
رااااع ماااالم ه  و إا ،حراااا  اماااا ه  الاااادالي و ا ،لمثاااات لةجهاااا  :قلم ااااممحاااات ارااااع المياااايمو  

 ميلااا مماال نيااز  ليمحلر ااو حااو  ،ملاالدز  و  ، يااننر م االح ه و ا ، عياانمه  دناا ه و  ،صااة ه 
مثاات  اايا ء و  ،اليااة و الاادوا  و الهللياال  و دللغاايا   ،مااداد الم اال ين إدوا  و  اعماام،لياا  هللناال  

1ء ال يب و ء جهلد الدرع و  ،لالنلرء هللو نجب لينم الجهلد ء لن نل 
 

اداا  و  ،هللماال   اات يلااا اداا  راااد ،الواجااب وجوداال هللرلالناال دل راالا الر هاال رااع  اايا ااار  و  :الديااوا -7
صاي  اهلل لينام وياي   ال داعالزدنار ا  دا   لروململ روى ل   ع،رة نجب لي  صد 2حز  

ردااع أداا  الااي امنو و ااو  ،لدااد اهلل داا  لماار :ماا ه  داادر ماا  اصااحلدم اي صااغر   نااو  رد  رااراد 
جعيهاا  و  ،لراداام داا  اوسو  ،زنااد داا  ارقاا و  ،الداارا  داا  لاالزبو ، داا  زنااد  مياالموأ ،مياا  ملااار 

 .ء نيا  ع ال  الت مالصاد  ماعنف الد ناو  مدد نا مء  الجهالد لدالدو  ،ال يل ارى و حرايل ليير 
ااار لد رااع الواجااب وجوداالد لاانس و  ،الواجااب وجوداال هللرلالناال جهاالد ال يااب انماالرااع  اايا ااار  و 

3لن نلد 
 

لمال  ،هللال  واجدال هللرلالنال إياهلليا جهالد ال ياب و  ،الواجب الهللرلال  ر  رع  يا ار  و  م،اليهللور   -5
دغنار  االرا رنام  أم  المار ع ،الجهالد الواجاب وجودال لن نالراع يدا م  قول ل دعاد  ااا را م 

  رو  ألمال  ، يا  المااهللتلء ليا  الو  ،رة نجب الجهلد الهللرلال  لي  ال يال  ،زوجهل اي 
الجهالد راع ياي  و صاي  اهلل لينام  ال داعي ت أاهلل ل هال قللات ايا  عَلم ن  رماما  الأ مللالا
4" جهلدهلل  الحج " ر لت 

 

راة نجاب الجهالد ، وأنمل لوجوب جهلد ال يب  ، يا ار  لوجوب الجهلد الهللرلال و  :الحرنم -9
 .رنهمل لي  العدند

يااي  دااللغ، ماا   اايا ن مااح ا  الر هاال  م ر ااو  لياا  وجااوب الجهاالد وجوداال هللرلالناال لياا  هللاات م
للقات، يهللار، حار، صاحنح، قالدر ليا  ماَل  الجهالد و هللللنرام، راإيا ال ات أحاد  ايل الاارو  

 .ي   ل م الجهلد

                                                           
 المرجع  ريم 1
 009ومرا ب اءجملع ءد  حز  ص ،527ص  0ددانم المج هد ءد  راد ج 2
، 53، 56ص  07ر د لزال ال  المجموع لي ووى ج  071ية  ص و  رنم الحرب رع اء، 642ص  6رى جلر ح الد 3

 040احمد هللرنمم ص / والجهلد رع اءية  د
 034ص  0الجهلد جث  راجع ر م  ل  للالام، 6745رى رع الجهلد والينر حدن  لالرجم الدل 4
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1 ل ص دلءحرار رة الي  رنهل لةرل  ممل هللو   يل الررنموأ: قلت اد  راد 
 

الاااين  نجااادو  مااال  ،الداااللغو  ،اءحااارار ،امااال ليااا  مااا  نجاااب ا رهااا  الرجااالتو "  :وقااالت انمااال
  2يلا ء لةف رنم و  ،ء الزم  و  ،ء المرنض –اءصحل   ،دم  غزو ن
ء ليا  و  ،ء ليا  ما  لا  ندياغو  م،اأمار ا ر وا ليا  ا  ء جهالد ررمال ليا  و " قلت اد  حز  و 

 3 .ء ن در لي  زاد ء لي  ر نرو  ،مرنض ء ني  نع
رال  لا   ،للجهالدم  اارو  الجهالد الواجاب وجودال هللرلالنال اي  الوالادن  لةدا  د :اي  الوالدن  -11

  4هللمل صر  اد  راد -دل رلا للمم الر هل  يا الار  ، و رة نجب لينم الجهلد منَلي  ل

قالت صاي  . إ اع أرناد الجهالد_واعصت رنم أ  رجاةد قالت لرياوت اهلل صاي  اهلل لينام وياي  
: وقنااد اداا  حااز  ال اال ر  5ررنهماال رجل ااد: قاالت.  عاا : أحااع والاادااا قاالت: "اهلل ليناام ويااي 

  الوالدن  دمل إيا هللل  لروجم ليجهلد نَلد  إل  منلع الوالدن ، رني   ل م الجهالد ا الياي
6وا   ل  نَلي  لم، وجب لينم اللروج ، حن الي، وا   ل  ن ر ب لينم يلا

 

، والح ن ااام أ  أحلدنااا  الدااالب جااال ت م ي ااام لااا    ناااد ايااا اليا  الوالااادن  دمااانلع أو لدمااام 
 ".وء م ند، ت لي  ا ةقم مل ل  نرد مل ن ندلومعيو  ل د اعصولنن  أ  الم يا نحم

اااار لد لوجاااوب الجهااالد لينااام  -ل اااد ر اااد اآللااار –ومااا    ااال هللااال  إي  الوالااادن  أو أحاااد مل  -11
وجااز  الجمهااور د حاارن  الجهاالد إيا م ااع م اام : قاالت الاااوهللل ع. وجوداال هللرلالناالد، و ااو الم يااوب

م، ومعياااو    ااادن  رااارض اعداااوا ، أو أحاااد مل، ع  در مااال رااارض لااان ، والجهااالد رااارض هللرلنااا
 .7"رة إي  –لي  اءد   –العن  لي  ررض الهللرلنم ل د ال علرض، رإيا  عن  الجهلد 

                                                           
 034ص  0ددانم المج هد ءد  راد ج 1
 034، ص 0ددانم المج هد ج 2
 009ز  ص مرا ب اءجملع ءد  ح3
 527، ص 0ددانم المج هد ءد  راد ج4
 09، 2يدا  لرنجم رع ص 5
 009مرا ب اءجملع ءد  حز ، ص 6
 651، ص 4 نت اعو لر لياوهللل ع، ج7
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 المطلب الخامس

  في الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب

مل نا ر  رنم  و  ،لمدنل  حهللمهو  ،جهلد ال يبو  ،م  لةت  عرنر ل لهللت م  جهلد الدرع
ا  رع  لا   الرهللو  –مت الرروا دن همل  جي  نع ا    ،هللت م هملرع نجب لينم الجهلد 

لي  وا همل ء ن صد م همل اهللرال الهللرلر  ،اءلدا  غنر المييمن  ملم ل ي ارع هللة م همل
  :عرنمل ني -اءية رع الدلوت 

 ،الراجه  م  دةد المييمن و  ،ادعلد  و  ،جهلد الدرع نهللو  ددرع اءلدا  غنر المييمن  -1
العرض دلةف و  ،الملتو ال رس و للل ل  الدن  رد ،رجيه و د يه    هنر الدةد م  و 

 م الدن نما الحرنن ح ، لدةد  رع جهلد ال يب رنهللو  دللهجو  لي  الدا  اءية  
  .المييممم ع الم ردصن  م ه  م  الهجو  لي  الدولم و  ،لدرع ال ي  ل  الجمنعو  ،ليجمنع

 ،ميي  قلدر لي  الجهلد دل رلا الر هل لي  هللت ، الم و حأهللت رع ررض لن   عجهلد الدر -2
 أو حلجم ،اي  رلر اءمل  ليمجل دن  محللرع ن  لدلةف جهلد ال يب ر د نهللو  ررض 

  .رات دعض اءاللص المييمن دالجنب ال  ل

الحر و  اليهللر واع ث ،ء ررا رنم دن   :جهلد الدرع نجب لي  هللت ميي  قلدر مي  نع -3
دلةف جهلد ال يب رة نهللو  اء م   ،لمنَلي  ل  و أ  لم يأد  ،الهللدنرو الصغنر و  ،العددو 

  . ملأو أحدنم أدو لم م  مأيو   دللغ ،حر ،يهللر ميي 

دلةف جهلد  ،جهلد الدرع ء نجوز اءي  رنم دلل ليف ل م م  غنر لير ارل  مع در -4
  .ا  حر  رمت الجهلدو ، ال يب رنجوز لي لالد ا  نلي  رنم ليدعض مع قدر م لينم 

دلةف جهلد ،  مهللت اءزم ورع  أحد،وجودم لي  ال عنن  رع االدرع ل  نلللف جهلد  -8
ءهللثر الر هل  و و  ، الهللرلنمقنت واجب لي   :وجودم لي  اقواترع ر د ال يروا  ،ال يب
رع واجب لي  ال عنن   :قنتو  ،هللت اءوقلترع واجب لي  ال عنن   :قنتو  ،الراجح و و
  .م دوبو  ميرجب دت  للنس دوا :قنتو  ،ر   الصحلدمزم  

امل و  ،مل ال صرإر ،ال  لت الرعي  لةلدا و ل حل  جهلد الدرع ء ن ح ا وجودم اء دلء -6
يد و  جهنز الجنوب و  حاوددلةف جهلد ال يب ر د ن ح ا وجودم دحاد ال م،الاهلد
 . اهلل الي و  ،لي  مل رجح للد ل  ا  ل  نحد  ق لت و  ،الثغور
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 المطلب السادس

  هداف جهاد الدفع والطلباسباب وا

ا مل و  ،ال دا  لي  غنر المييمن و   الدن  اءيةم  لنس دن  لدوا  أمل ء اا رنم م
المييمن  ال  و  داف  دلوأيدلب ألهلل  قد  وجد  ،اي  رارو م  وأ ،ية و دن  يي   و 

  : يبم هل مل ن عيا دجهلد الو  ،م هل مل ن عيا دجهلد الدرع، ق لت اءلدا  غنر المييمن  
 إيام لرد ه  و  ،درع ال دا  اءلدا  و  :حدا دف و و دجهلد الدرع ريم يدب أمل مل ن عيا 

 ،ال دوا لي  ا رس المييمن أو  ،صغنراو لو رمم أم   اد  وا جز اح يو  ،رض اءية أدليوا 
 :رض المييمن أ او ا  ل  ندليو  ،حرمل ه أو ،أو مم يهللل ه  ،لرامه  و أمواله  او أا

  .لو حو ، لل لالرات هلللءل دا  د
 قلتو  ، 1َرَمِ  اْلَ َدى َلَيْنهلُلْ  َرلْلَ ُدوْا َلَيْنِم ِدِمْثِت َمل اْلَ َدى َلَيْنهلُلْ  َوا َُّ وْا الّيَم   :قلت  علل 

 . 2ْلُمْعَ ِدنَ  َوَقلِ ُيوْا ِرع َيِدنِت الّيِم الَِّينَ  ُنَ لِ ُيوَ هلُلْ  َوَء َ ْعَ ُدوْا ِإ َّ الّيَم َء ُنِحْب ا  : علل 
اريل  قوالد و  ،درع العدوا و درم والدلل  لينم  و  دهيا ن هر ا  يدب جهلد الدرعو 

اءية  رع ح   نمهلل ه  ال  ر  ، اءرضوهللت اعوب دت  ،دةد اءية رع  مالدن ن الحرنم
 . دفو  ع حد يا م يدبر رهيا 3

  :ع مهل مل نيأيدلب أ أمل مل ن عيا دجهلد ال يب رعدم
 لل وم،دا الادلومالاين  نم عاو   م لومامو  ،الادن راع  مم ع الر  و  ،ليجمنع مالدن ن الحرنمح نا   -1

قاااالت  عاااالل   4ا  ال اااالدعو  ءمدرا ااااور الاااارو  ماااار هللماااال رعاااات اع، احنل اااال  مداااات ن  يااااو  الاااادلل
 :عادااا  العردااا هللمااال صااار  –المع ااا  و  5" َوقَااالِ ُيوُ ْ  َح َّااا  َء َ هلُلاااوَ  ِرْ َ اااٌم َوَنهلُلاااوَ  الاااْدنُ  ِليّاااِم "

ح اا  ء ن ااع اماا هلد لياا  المااَلم ن  ماا  المااارهللن  و  ،دن اامرااع  أحاادراا   نقاال يو   ح اا  ء 

                                                           
 097يورل الد رل م  اآلنم  1
 091الد رل اآلنم  2
و دام الزحنيا  /اءياةم  د ، ر اد لازال الا  هلل الب اثالر الحارب راع الر ام076الجهلد والح وا الدولنم راع اءياة  ص  3

، ور ام الجهالد 34ص  0957اليى لازال دادورل الا  م الت ءداع ز ارم راع المجيام المصارنم لي ال و  الادول  لادد  91ص 
 657، 27ص  0لي رملوى ج

  659ص  0ر م الجهلد لي رملوى ج  4
 093الد رل م  اآلنم  5
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المااالد و  ،الع لالاااد من ااادلت لحملنااا –اي   –رلءياااة   1الهللااالررن  نلرجاااو ه  دااام لااا  دنااا ه  و 
مااا  هللماال زلااا  ، ر ااا  ءاااانللم لااانس  عصاادل و  ،الهلللميااام لهللااات اءدناال  الحرناام اااورنر و  ،الر  اام
ُدَرْت هلَلِيَممد َ ْلُرُج ِمْ  َأْرَواِ ِهْ  ِإ  َنُ وُلوَ  ِإءَّ هلَلِيددل هللَ  زل ، 

2. 

 المن  و  –الادرلع إ  أيلس الحارب الماارولم راع اءياة   او "قلت انخ اءية  د   نمنم 
 –صاة  اللياا راع ادال  ما  ق ات ال راوس مال نح الج النام   عالل و   اهلل يادحل م ع الدلوم،

َواْلِرْ َ اُم َأَااَد ِماَ  اْلَ ْ اِت   :يادحل مهللمل قلت 
 ،ريالد هللدنارو   هللال  رنام اار وا    ال  ات أ أ  3

دنا  اهلل  مقلماإرما  لا  نم اع الميايمن  ما    او أهللدار،الريالد مال و الهللرلر ما  الاار  مر  ررع 
  4هللررل اء لي   ريم  مل   هلل  ممر 

  قداات الااداالهل الااين  ماام هللل اات مهاادد إيا ،حاادود ل ميااةمو  اءيااةمنم، مالدولاا يااةمم من  ااأ -2
ل دالي نجب لي  جمناع الميايمن   ،لمهلجم هل أ ريه نهنالو  و  ،نهللندو  لهلو  ،ن ردصو  دهل

قاد رعات يلاا و  ،جودال لن نال هللمال يادا ال اوتو  ،ا  ن رروا النه  لم ع ال دااله  لي  الميايمن 
راع  زوللغا دو  أ  الارو  ن اأ يغام دوا حن  د رع غزوممعه   _يي و صي  اهلل لينم  _ال دع

مع اا  و  م،الدولاا ماارورم حملناام اايا ماا  و  ،ل اار دار اا  عراا ااو رداالدر   داال  غاازا    المدن اام،
  .5هللل ت م   يا ال وع م  الحرب اءيةمنمالر وحلت 

او ماا  اقيناال ه  ال اا   عاال   ال مااننا  ،رى المياايمن ليااأدرااع ال ياا  لاا  المي مااعرن  ماا   -3
ولاااو هللااال  الم ياااو  مااا  غنااار ، للمااامواءمااا هلد، وال عاااينب مااا  قدااات الياااي لت الحلهللمااام ال

َوَمااال َلهلُلاااْ  َء  ُ َااالِ ُيوَ  ِراااع َياااِدنِت اليّاااِم َواْلُمْيَ ْماااَعِرنَ  ِماااَ  الْرَجااالِت   :الميااايمن ، قااالت  عااالل 
َعات لََّ ال ِما  لَّاُد َا َوالْ َيل  َواْلِوْلَداِ  الَِّينَ  َنُ وُلوَ  َردََّ ل َأْلِرْجَ ل ِمْ  َ ِيِل اْلَ ْرَنِم ال َّالِلِ  َأْ ُيهَال َواجْ 

 دان  دوماو  ا  اءياة  ن ادلت ء  الي  مرلآلنام الهللرنما  6َوِلنًّل َواْجَعت لََّ ل ِم  لَّاُد َا َ ِصانردا 
  ليا  أ  ليا  الايمنن ، أالمي معرن ، ودرع ال ي  ل ه ،ياوا  وقاع ال يا  ليا  الميايمن  

                                                           
 047الدولنم ص ، والجهلد والح وا 773ص  6احهللل  ال را  ءد  العردع ج  1
 093الد رل م  اآلنم  2
 77الجهلد رع اءية  ليد هلو  صا : ث  ن  ر  5الهللهف م  اآلنم  3
ر اد لازال الا  هلل الب الينليام الاارلنم راع اصاة  الرالا  والرلنام ءدا   097احماد هللرنمام ص /الجهلد راع اءياة  د 4

  077 نمنم ص 
 659، ص 0ر م الجهلد، ج 5
 45ال يل  م  اآلنم  6
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لصاارل المااعرل  المحاارومن  ماا  هللماال ن اادلت لم  ،ناارد ه  دللمياايمن  لهااد وء ا راالا ماا  ء
حاالت ياادنيه  دو   اادلت رااع اااالو ه  لح اا  ن رهللااوا  م لماا ممدلااارم اااعلالر   الدن ناام رااع حرناا

 1لررع ال ي  ودرعم ان مل وجد م  دب  –اي   –و الد نونم، رلءية  أ مالدن ن
وليااع ا نلداام المر رياام ماا   ،اءرضرااع العاارب ماا  الااارا المحاالرب الم جداار  ملااة  جزناار إ -4

رَااِإَيا ا َيااَيَخ اَعْاااُهُر اْلُحااُرُ  رَاالْقُ ُيوْا اْلُمْاااِرهلِلنَ  َحْنااُ    :قاالت  عاالل  ،وملحولاام ،ض الحجاالزار 
وا  هللل   يا ما  ايادلب وا اداف  2 َوَجدَ ُموُ ْ  َوُلُيوُ ْ  َواْحُصُروُ ْ  َواْقُعُدوْا َلُهْ  هلُلتَّ َمْرَصد  

 ال اااااااالرنخ  ميماااااااارااااااااع وا اااااااام اصاااااااادح  ،م وجااااااااود النااااااااو دلَااااااااعْ اء ا اااااااام لاااااااا  نَ  ،جهاااااااالد ال يااااااااب
دو  ق االت قداات ا   مالعاارب دليااوا اءيااة  داالرادا ه  الحاار ع   –هللماال قاالت الااانخ ال رماالوى 

 3.الحر  اعردعم مر اءاهر 
ونمهللاا  ا  نماالف  ، رااس الوقاات ا داراام ودوالثاامرااع و اا   ،ياادلب جهاالد ال ياابأ اا  أ يااا 

 :النهل  درل  الرا 
وقاد ااالر  ،وء نرلاو  المواثناا ،دهو الين  ء نح رمو  الع دعهو دنب ال لقمن  لي أ : ملأحد

د المدرمااااام دنااااا ه  ودااااان  هاااااو و  ماااااه  الميااااا مر ليع،الهللااااارن  الااااا  موقاااااف  اااااَلء  ال و  ال ااااار  
الَّااِينَ   ِإ َّ َااارَّ الاادََّواْب ِل ااَد اليّااِم الَّااِينَ  هلَلرَااُروْا َرهُااْ  َء ُنَْلِمُ ااوَ    :ر االت  عاالل  ،المياايمن 
اال َ ْثَ رَاا َُّهْ  ِرااع اْلَحااْرِب  ِمااْ ُهْ  ثُاا َّ َن ُ ُمااوَ  َلْهااَدُ ْ  ِرااع هلُلااْت َماارَّم  َوُ ااْ  َء َن َّ ُااوَ   َللَ اادتَّ  َرِإمَّ

َرَاْرْد ِدِه  مَّْ  َلْيَرُهْ  َلَعيَُّهْ  َنيَّهللَُّروَ  
4 

 وا لاالأو  ،راال ه    مااوا لهااد ريااوت اهلل صااي  اهلل ليناام ويااي   اام،قرن   اا :قاالت اداا  لداالس
 –لاارى ر  مااوا أ مرعل ااد   ماار  ، االأل أ :ثاا  قااللوا ،نااو  داادررااع ليناام المااارهللن  دلليااة  

 5"نو  الل دا  -انمل
 :لل ومررض الية  الدالي  دن  المييمن  د :ثل نهمل

                                                           
، ور اام الجهالد لي رماالوى 79-72، والجهالد راع اءيااة  ليد هالوى ص 014  رنام الحارب رااع الاارنعم اءيااةمنم ص 1
 621، 659ص 0ج
  5ال ودم م  اآلنم  2
 620، 621ص  0ر م الجهلد ج 3
  54-55اء رلت اءنلت م   4
 076ص  05الرازى ج ر د لزال ال   رينر الرلر ،754، 752ص  0ر م الجهلد ج 5
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دان  ديادن  ميايمن  وجاب ليا   وأ ،ويلاا ل ادمل نحاد   ازاع و  ل ات دان   الالر ن  ميايم ن 
ماا  أو  ،الحاالهلل و ا ،اءماال و ا ماللينراارااع  مممثياا –هللرلالناالد ل وجوداا – مم ماالم  المياايمم اعمام

د  الان الف  ازف ا  و  ،ى والاورى م  الميايمن  ا  ن ادليوا لراض ال ازاعأالر  وأ ت ،ن و  م لمم
وار  اااال ثاااا  دغاااات  وأ ،ا ملأحاااادوا  ررماااات ل و عماااات، مااااهردراااال  قدياااات ال لالر اااال   ،الميااااي 

راال   ،اهلل أماارح اا   راا  الاا   مالدلغناا ملالرااد  االت ال  مم للداا لعماامر .ا مل لياا  اءلاارىأحااد
َواِ    :قالت  عالل  ، وال ل  هللت يى حاا ح ام، رل ت هللل  الصيح دن همل دللعدت واءقيل  

الَّ ِااع َ لاِلَر َالِ  ِماَ  اْلُماَْلِمِ نَ  اْقَ َ يُاوا َرَأْصاِيُحوا َدْنَ ُهَمال رَاِإ  َدَغاْت ِإْحاَداُ َمل َليَا  اْعُْلاَرى َر َالِ ُيوا 
ِغااع َح َّاا  َ ِرااعَ  ِإلَاا  َأْمااِر اليَّااِم رَااِإ  رَاال ْت َرَأْصااِيُحوا َدْنَ ُهَماال ِدلْلَعااْدِت َوَأْقِيااُ وا ِإ َّ اليَّااَم ُنِحااَب َ دْ 

  1 اْلُمْ ِيِ ن َ 
  2ِ نَ  َرل َُّ وْا الّيَم َوَأْصِيُحوْا َياَت ِدْنِ هلُلْ  َوَأِ نُعوْا الّيَم َوَرُيوَلُم ِإ  هلُل ُ   َمَْلمِ  :وقلت  علل 

 3"ء رجعوا دعدى هللرلرا نمرب دعمهلل  رقلب دعض " :وقلت صي  اهلل لينم ويي 
هللااات يلاااا نَلهللاااد ا  اءياااة  هللمااال نرغاااب ونحااارص ليااا  الياااة  اللااالرج  دن ااام ودااان  الااادوت 

 المياايمم،نرغااب ونحاارص لياا  اليااة  الاادالي  داان  الاااعوب والدياادا   ،العاالل رااع المل يراام 
 4.أاددت حرصم لي   يا 

جات اءيا نة  أل نَلهللد ا  الهدف م  جهلد ال يب لنس العدوا  لي  غنر المييمن  ما  هللم
راة ن ل ات غنار  ،جات ل ناد ه  وهللرار  أم  و ا لل وم،لينه  د موررض الين ر  ،لي  ارامنه 
رااع وم ااع الر  اام  -ميااي  وهللاالرر –ليجمنااع  مالدن ناا الحرنااموا ماال ن ل اات ل ح نااا  ،الميااي  لهللراارل

ودرااااع ال ياااا  لاااا   ،وحاااادود ل وم ااااع الم ردصاااان  ،المياااايمم مالدولاااا ممو اااالمن  يااااة ،الاااادن 
داات وم اااع  ،والمواثنااا الدولنااامد هاااو واح اارا  الع ،هللاال وا هللااالررن  الم يااومن  والمي مااعرن  ولاااو

 . المييمملي  اءلرى  المييممالدولم و ا ،ال دا  الميي  لي  النم
 
 

                                                           
  9الحجرات اآلنم  1
  0اء رلت اآلنم  2
لاا  جرناار داا  لدااد اهلل، واداا   22،وميااي  رااع اءنماال  حاادن  2022الرجاام الدلاالر  رااع اءدب حاادن  : م رااا ليناام 3

 لمر 
 ومل دعد ل  726ص  0ر م الجهلد ج 4
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 المطلب السابع

 من له الحق في اصدار أمر الجهاد؟

ال لالد  و الجهلد  أمراصدار رع ر الر هل  ا  اليى لم الحا هو معيو  لدى جمم  ال
رلجرا  ولو هللل ونجب لي  المجل دن   لل م  ،الميي  مرالنس الدول او ،الحلهلل و ا ،اءلي 

 :واءجملع ،والي م ،ودلنت يلا الهلل لب م،غنر معصنرع ملدا   –
ُياوَت َوُأْوِلاع اَعْمااِر  َنال َأَنهَال الَّاِين َ  :ر ولام  عالل  :اما  اكتاا    َمُ اوْا َأِ نُعاوْا اليّاَم َوَأِ نُعاوْا الرَّ

ِم هلُلْ  
 2ا  مار و ا  اع – ماراع أولاعو  ،رياولم  للامو  ،اهلل  عالل   للامد أماررلهلل  عالل   1

حاان  دعثاام  رااع لدااد اهلل داا  حياراام داا  قاانسحاادن  اداا  لداالس ا هاال  زلاات رااع هللماال ورد  -
رع يرنم، واعمر ليوجوب مالل   هللا    الا قرن ام صالررم، _ويي  ريوت اهلل صي  اهلل لينم 

 أى اعمرا  والحهللل   3وء قرن م، ردلت لي  وجوب  للم أولع اعمر 
 "وم  ن ع اءمنر ر د أ لل  :" ر ولم صي  اهلل لينم ويي : وأم  اكسنة

ص وما  ن اع امنارى ر اد ا الل   وما  نعا: " وراع روانام" وم  نعص اءمنر ر د لصال   
 4م را لينم " اعمنر ر د لصل   

 اليمع وال للم لي  المر  الميي  رنمل أحب وهللرل ملل  ناَلمر: "وقولم صي  اهلل لينم ويي  
اياامعوا : " وقولاام صاي  اهلل ليناام وياي  "5  للامرااة يامع وء  أماار دمعصانمرال   م،دمعصان
 6 علينهلل  لدد حدا أمروا    وا نعوا

 7" رلجرا  أودرا هللل   ،منرأالجهلد واجب لينهلل  مع هللت " :وقولم صي  اهلل لينم ويي  
 8"وا  اهلل لنَلند  يا الدن  دللرجت الرلجر " :وقولم صي  اهلل لينم ويي 

                                                           
 59ال يل  م  اآلنم  1
  621ص  4 نت اءو لر لياوهللل ع ج: جعوقنت    العيمل  هللمل ورد رع الهللالف وغنرل م  هلل ب ال رينر را 2
 706، والجهلد والح وا الدولنم ص 621، 659ص  4ج  نت اءو لر 3
  0735، وميي  رع اءملرل حدن  4034رى رع اءحهللل  حدن  لالرجم الدل: م را لينم 4
 0739مالرل حادن  ، ومياي  راع اء4076م را لينم الرجم الدلأرى راع اءحهللال  دالب اليامع وال للام لةمال  حادن   5

 ل  اد  لمر 
ألرجاام الدلاالر  رااع اعحهللاال  . ورااع رواناام وا   اياا عمت لياانهلل  لدااد حداااع رأياام زدنداام ماال أقاال  راانهلل  هلل االب اهلل  عاالل  6

 0025، ص 6ث  أ  ر ر م الجهلد، ج. ل  أ س 4076حدن  
 .ل  أد   رنرم وحي م 666ص 0ج الرجم الينو ع رع الجلمع ليصغنر  7
 .3126حدن   617، 614ص 2ى رع صحنحم جر الرجم الدلل 8



41 
 

لا   رالجرا مال ولاو هللال . الحالهلل  المياي أو  ،اءمنار  للموجوب رع  مرهيل اءحلدن  صرنح
 .لم  للمرة  مدمعصن أمرن

اء  أددر ا  الجهلد لا  نداد غزومم ي  اءيةمنم غزواتالجمنع رع ر د ثدت  :وام  االجم ع
رهللاال  اجمللاال لياا  ا  الجهاالد ء نهللااو  اء  ،  أحاادال لالااد اءلياا  ماا  غناار  هللناار ماا   أمرداا
 1الجهلد  أمراصدار رع وا م صلحب الحا اءصنت  ،الحلهلل  الميي  أمرد

ا ماال اصاادار و  ،الجهاالد أمااراصاادار   الااالص العاالدأو   ولياا   اايا رياانس ماا  حااا الج ااد
 أمااراصاادر  إياراا ،  للماالأو رلياا ل أو راالجرا  ولااو هللال  ،الجهاالد ماا  حااا الحاالهلل  الميااي  أمار

 م،وا  هللال  رنهال ممار  و حاول،الرالجر   للاموء   ،لمل يادا ما  ادلام ،الجهلد وجب  لل م
ر هاااو و  ،ء ااام ياااوف ناااَلدى الااا  ق اااع الجهااالد أهللدااار، ماء ا   ااارا الجهااالد معااام رنااام ممااار 

ومعياو  ا   2 يا ريلد ل ان  رع و  ،الهللرر هلليمملة  ا  ييمن  واي الصلله ، و الهللرلر لي  الم
 مغنار المعصان - دم أمرهللت مل نرع د الاءمل  ال ل  للمو  م،واجد عالدن  اءيةم ما   صر 

 .3هللمل صر  اد  حز   ،دل رلا الر هل ،  موالعزت  لري ،محهلللمم دلل ولنوأ ،مواجد-
ماا   ع دااا أماار إيا لل اام ، ماا   اا  دو  ال لالااد لياا  الج ااد والمجل اادن  م –اي   –رنجااب 

دان  ال راع  مار   اردد اعأ ،  لرنات ليانه أ ،دام أماررنمال  ،مياوا  لرراوا الم رعا، الجهالد أمر
ومل  ردد لم ما  الارأ  راع  -هللمل يدا –ع  ررمنم ال للم ثلد م د ص م  وع دم  ،ومدل
  .4  معلرملد ليم  وع ء نصيح أ  نهللو  ،مو غنر م  رع دأ ،مم  رع د دم أمرأ  مل 

 ، يهللم لها  مأ  رن أحد  لي   ل ر ء نلر أمرالمجل دن  د أمر إيامع مةح م أ  ال لالد 
لع  ااماا  هللاال  قاالدراد ليااع اءم   داات  حاار  لياا ،رحن الااي ء  جااب  لل اام ،   دمعصاانمو أماار أ

                                                           
 5، ج009، 005ص  7، ج72ص  6ر د لزال ال   ريانر ال دارى ج 621، 659هللرنمم ص / الجهلد رع اءية  د 1

  062ص 
 350، 351ص  7المغ   ءد  قدامم ج 2
قدامام والمغ ا  ءدا  ، 047ص 6وحلاانم الدياوق  ج ،666ص 3وحلاانم ادا  للدادن  ج ،062مرا ب اءجملع ص  3
  620، والجهلد رع اءية  ص 356ص 7ج
ر ااااد لاااازال الااااع صاااارلت ، 706لح ااااوا الدولناااام صوا، والجهاااالد 025ص 0ااااار  الياااانر الهللدناااار لييرليااااع ج 4

 .413، 412، والجهلد والح وا الدولنم العلمم رع اءية  لي ليمع ص41المجل دن  اءرد نم ص
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 "ء  للام راع معصانم اهلل ا مال ال للام راع المعاروف "  :، لحادن 1هللل ع ااو هللمل صار  ال،
  3دمعصنم رة يمع وء  للم  أمر إيار"  :الدللر ل د ورع لر   2م را لينم 

لمال راع يلاا ما  ح ا  الادمل   ،واجاب لينام الصادرلللع ر اهللل  غنار قالدر لياع اءم  إياأمل 
وقاااااد أجمااااع الر هااااال  لياااااع وجاااااوب  للااااام الياااااي ل  "  :هللل عقااااالت الااااااو . و يااااهللن  الاااااد مل 

لماال رااع يلااا ماا  ح اا  الاادمل   ،ماا  اللااروج ليناام والجهاالد معاام وأ   لل اام لناار ،الم غيااب
  4.و يهللن  الد مل 

  م  رلرا الجمللام إر ،نصدريم  أمنرل اناللد نهللر م ر ىم  رأ"  :اهلل لينم ويي  صي قلت 
  .  م جل ينممنرادراد رملت 
ماا  ال االس لاارج ماا   أحاادلاانس  رإ اام ،ماا  هللاارل ماا  أمناارل اااناللد رينصاادر ليناام" :ورااع رواناام

 م،وليع  يا ر للم الحلهلل  المياي  واجدا .5جل ينم  اد رملت لينم اء ملت من م ل  ادر اليي
ء  ياالل هل حرجاام ووق هاال ماانا ء نح ماات اءلااي ؛  واوجااب ماال  هللااو  ال للاام رااع المعرهللاام

ن عياااا دلءي اااالرم رعياااع مااا  اي اااانر  ماااراء اي هللااال  اع ،ل ن ااالعأمااار و  أمر لالاااد نااارلل ،والااارد
 –وهللمال  جاب  للام الحالهلل  راع اعمار دللجهالد  جاب  لل ام  ايا . الميلرلم دإددا  الارأ 

اعماار دااللهللف ل اام، ماال لاا  نهللاا  الهللااف لاا  ال  االت رناام  يهللاام لهاا  رااة  للاام لاام   أنماالد راا
 6 لينه 

  

                                                           
ون لزلام راع المعصانم داأ  ن هللار لينام درراا  097ر راع ص، وقلت رع مومع  لا621ص4لياوهللل ع ج  نت اءو لر 1

ومحات يلاا إيا هللال  قالدراد، والاي  لينام العيمال  راع أمارا  الجاور أ ام ا  قادر  ،الحاا لام دغنار ل اف إثدالت ون وصت الاع
 .ليع ليعم دغنر ر  م وء  ي  وجب، واء رللواجب الصدر

 .695ص 4 نت اءو لر لياوهللل ع ج 2
 .6955حدن   035ص 2صحنحم ل  اد  لمر جألرجم الدللر  رع  3
 .097ص 4 نت اءو لر لياوهللل ع ج 4
 .093ص 4المرجع  ريم ج 5
 .022  رنم الحرب رع اءية  ص6
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 المطلب الثامن

 يقاَتل من األعداء؟من 

لماال أماار اهلل  عاالل  د  االت الااين  نصاادو  لاا  دلو اام ونحاالردو  ريااولم هللاال  ءدااد وأ   حاادد 
 َلء  الين  ن ل يو ام   

 :م  المعيو  أ  غنر المييمن  لي  ررن ن 
أ ات اعوثاال  و اا  المااارهللو  الااين  نعداادو  اعصاا ل  وغنر اال ماا  المماايةت ال ااع هللل اات  -أ

 :م  ارم رع ددانم الدلوم رع صدر اإلية ، و َلء  نلنرو  دن  أمرن  ء ثلل  لهمل 
 ت رااااااااع اإليااااااااة  و  دنااااااااا احهلللماااااااام، إماااااااال اإليااااااااة ، دااااااااأ  ناااااااادلو  أوءد إلاااااااا  الاااااااادلو  -1

  .رإ  أدوا
أمارت أ  أقل ات ال الس ح ا  " رنمال روال أداو  رنارم  د  الله  وجهالد  ، ل ولام الثل  رلعمر  -2

ن ولوا ء إلم إء اهلل، رإيا قللو ل ر د لصموا م ع دمل    وأمواله  إء دح هال وحيالده  ليا  
 .(2)اعوثل  الين  نجب ق لله رير  ال لس رع الحدن  نراد دم أ ت . (1)"اهلل
أماال الررنااا الثاال ع رهاا  أ اات الهلل االب ماا  النهااود وال صاالرى والمجااوس، و ااَلء  لناار    -ب 

 :الالرع دن  أمور ثةثم
 .اإلية  دأ  ندليوا رع الدن  اإليةمع ون د وا أحهلللمم، رإ  أدوا: اعوت

إااعلراد دللرمال دحهللا  اإلياة  و و الجزنم، دأ  ندرعو هل ليمييمن  صالغرن  : رلعمر الثل ع
 . مع د لاله  لي  ل ند ه  اعصينم وني زمو  دأحهللل  أ ت اليمم رإ  أدوا

 .(3)و و ال  لت ح   ن   اهلل  ورل، ون هر دن م: رلعمر الثلل 
َء ُنَحْرُمااوَ  قَاالِ ُيوْا الَّاِينَ  َء ُنَْلِمُ ااوَ  ِدلليّاِم َوَء دِاالْلَنْوِ  اآلِلاِر وَ : وقاد دت لياا  يلاا قولاام  عالل 

َ  اليّاُم َوَرُياوُلُم َوَء َناِدنُ وَ  ِدناَ  اْلَحاْا ِماَ  الَّاِينَ  ُأو ُاوْا اْلهلِل َالَب َح َّا  ُنْع ُاوْا اْلِجْزَنامَ   َلا  َمل َحرَّ
َناااد  َوُ اااْ  َصااالِغُرو َ 

هللمااال ريااار يلاااا _وحهللااا  اااارنع ه   ،أ  مااايل و  لياااي ل  الميااايمن  (4)
أ  اإلياة  ء نع اد  : ل  ا  ألادا  اإلياة   ما   ايا ن ماح، ولنس إيءله  هللم(5)الالرعع

                                                           
 متفق عليه عن أبي هريرة وهو متواتر 016، ص 0الجامع الصغير للسيوطي ج (1)

 012نظرية الحرب في اإلسالم ص  (2)

، ص 7، والمغني البن قدامة ج046، ص 7، واألم للشافعي ج042، ص 6شية الدسوقي ج، وحا675ص  7شرح فت  القدير ج (3)

 010، ونظرية الحرب في اإلسالم ص 320

 69اآلية التوبة  (4)
 995، ص 6، وفقه الجهاد للقرضاوي ج064ص  7األم للشافعي ج (5)
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 ليااا  أحاااد، وء نهللااارل أحااادا ليااا  الااادلوت رنااام، وا  مااال اااارع إللاااة  هلليمااام اهلل راااع اعرض،
ول ح نا ال  ل  الصاللح لجمناع اعمام، وء ن ل ات اعلادا  ما  غنار الميايمن  إء إيا أصاروا 

 :م  ق لله  –إيا  –ر لي  ل لد   وررمه  لهللت الويلالت الييمنم رة مر
رن  ت م  هللل  م ه  م  أ ت ال  لت ح ن م، أو حهللملد دأ  الرا رنم درأنم أو ماور م، أو 

 .د و م ويي ل م ولو ل  ندلار ال  لت د ريم
وقد ا را العيمل  لي  ق ت اعلدا  اليهللور الدللغن  الم ل ين  مل ل  نييموا ،أو نع وا أمل لد، 

م  قل ت م  ال يل ، والمي ن ، والر دل ، وم  لم رأ  و ددنر رع ، هللمل ن  ت (1)أو نَليروا
 (.2)ال  لت، ولو ل  ندلار ال  لت، وء  عي  رع يلا لةرلد 

                                                           
، ونيل 647، ص 9والمغني البن قدامة، ج، 340، ص 0، وبداية المجتهد البن رشد ج009مراتب االجماع البن حزم، ص  (1)

 .629، والجهاد في اإلسالم للدكتور احمد كريمة ص 674، ص 4األوطار للشوكاني، ج

 663، ص 7، ومغني المحتاج للشربيني الخطيب، ج044، ص 6المراجع السابقة ،وحاشية الدسوقي ج (2)
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 المطلب التاسع

 في الجهاد واالرهاب

 :يدا  عرنف الجهلد، أمل اءر لب رم م الماروع المحمود وم م المم وع الميمو 
هللااو  دإلااداد المياا  لع ماا  ال ااوم الدااارنم المدرداام، أماال الماااروع المحمااود رهااو الااي  ن -1

هللللاددلدلت، والمصارحلت، : وال وم الملدنم م  ية  م  اور، ومرهللدالت درنام، ودحرنام وجونام
ممال ُنَرهللاب ونيا عمت راع  ،وال لالرات، والصاوارنخ، واليار  الحردنام، والغواصالت و حاو يلاا

مثااات اللنااات _لت ليمااال  اعصاااوت ع  الحهللااا  نااادور ماااع لي ااام وجاااوداد ولااادملد هللمااال قااا ،زمل  ااال
رااع قولاام " رداال  اللناات"والرماال  والياانوف رااع لهااد ال دااع وال ااع لداار ل هاال ال اار   الهللاارن  دااا 

هلُلْ   :  عاالل  اال اْيااَ َ ْعُ   ْماا  قُااوَّم  َوِماا  ْرَداالِ  اْلَلْنااِت ُ ْرِ ُدااوَ  دِااِم َلااْدوَّ اليّااِم َوَلااُدوَّ َوَأِلااَدوْا َلهُاا  مَّ
 . (1)وِ ِهْ  َء َ ْعَيُموَ ُهُ  الّيُم َنْعَيُمُه ْ َو َلِرنَ  ِم  دُ 

والغرض م  اءر لب   ل  و ار الب لادو اهلل ولادو ل، واللر ام ح ا  ء نرهللار راع اءل ادا  
لين اال، إيا لياا  ماال لاادن ل ماا  قااوم ليااهللرنم، وقااد ا مااح يلااا رااع زمل  اال حاان  ام يهللاات الدولاام 

ل وجلر هل، اله د،   علمت معهل دحاير اادند، الية  ال وو ، جعت لدو ه" دلهللي ل "المييمم 
 .ول   عد  رهللر رع اءل دا  لينهل وغزو ل

وء اا أ   يا ال وع م  اءر لب جلالز وماروع ومحمود، دت نجب مع ال ادرم واءيا  للم 
 .(2)وء لةف رنم، ولنس  و الم صود م  هلليمم اءر لب ال ع نيهللرو هل اآل 

حمااوداد وغناار ماايمو ، داات ن دغااع أ  ء نياام  ار لداالد الااي  هللاايلا نهللااو  اءر االب ماااروللد وم
نهللو  لدرع لدوا  المع دن ، أو ليرد لينه  دمثيم، أو لم لومام الغالز  المح ات، رهايا مااروع 

وء ن هللاااارل ااااارع _ هللماااال ياااادا -الهاااادف والوياااانيم، داااات نجااااب لياااا  أ اااات الاااادار وجوداااالد لن ناااالد 
ثاات ماال نحااد  ماا  الريياا ن نن   جاالل يااملو ، وء قاال و  ومااعع، وء منثاالا دولااع، ويلااا م

العاااادو اءيااااراالنيع المح اااات عرمااااه  ودناااالر  ، ماااا  ماااارده  ليمياااا و  لت اءيااااراالنينم، أو 
المياااا  و ن  اءيااااراالنينن ، أو أياااار لاااادعض ماااادل ه ، أو دعااااض ج ااااود  ، أو ال  اااالره  

                                                           
 21االنفال اآلية  (1)

 0047 -0043، ص 6فقه الجهاد للشيخ القرضاوي ج (2)
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وحجاااز   راااع م لدااات اءراااراج لااا  ياااج ل  أو أيااارى مااا  الرييااا ن نن ، أو راااع م لدااات اجاااة  
 .(1)ح ةت وليلهللرل ل  الو  اء
و ااااو اءر اااالب المزمااااو  غناااار الماااااروع، رهااااو الااااي  نهللااااو  د رونااااع : أماااال ال ااااوع الثاااال ع -2

ولاو هللال  صاغنراد  لرهالد ما  الاي وب واآلثال  ال اع نحرمهال  –و لونف و رزنع ال لس داأ  أمار 
أ  نااروع ء نحاات لرجاات " اهلل  عاالل  وريااولم ونعلقااب لينهاال ماا  رعيهاال، هللماال جاال  رااع قولاام 

 .(2)"مييملد 
ولر  ميي  رع الحدن  ء ندت لي  الراج غنر الميي  م  ال رونع المحار ، ع  يهللارل هللال  
د ااال  ليااا  يااادب الحاااادن ، وأ  ال روناااع هللااال  مااا  ميااااي  لمياااي ، ر روناااع وار ااالب اآلم اااان  

المااَلم  ماا  أم اام ال االس لياا  دماالاله  " ياايمن  حاارا  وء نجااوز، داادلنت قولااممياايمن ، وغناار م
 .(3)"واله وأم

رللحاادن  دت لياا  أ  المااَلم  الحااا  ااو الاااي  نأم اام ال االس جمنعاالد لياا  أ ريااه  وأماااواله  
 .(4)وألرامه ، وحرمل ه 

 اااو لدااالرم لااا  اعلمااالت : وقاااد لررااام دعاااض المعلصااارن  د عرناااف أوياااع وأاااامت حنااا  قااالت
الم اااآت، الع نراام ال ااع  رمااع إلاا  ال اادمنر واءرياالد و رونااع اآلم اان ، د  اات الداار ا  و اادمنر 

 -و رونج الملدرات، وهلليلا اعلملت الع نرم ال ع   و  دهل العصلدلت مد اليي م الاارلنم
 ،لليا جو لل  م  العصنل ، نات ال ال  العل ، ونلاوف الماد نن  –الم  لدم م  الاعب 

 .(5)أو ل يب   ل  الحهلل  الارلع ال لال 
 :أنواع اإلره   اكمزموم

 :ماروع إل  لدم أ واع، م هلن  وع اءر لب المزمو  غنر ال
و والاي  نهادد حنالم ال الس المد نام، واءج مللنام، دوايا م العصالدلت : اءر لب المد ع -1

ق االع ال اارا: اءجرامناام المياايحم وماا  لياا  ااالهللي ه  ن هدااو  اعمااوات،  -هللللااي  ن ااو  داام د

                                                           
 0079 -0077، ص 6فقه الجهاد ج (1)
 .اسناده صحي : وقال مخرجوه 60972اخرجه أحمد في مسنده حديث  (2)
 .حديث حسن صحي :  ،وقال6264أخرجه الترمذي في سننه في االيمان حديث  (3)
 0044ص  6فقه الجهاد ج (4)
 61- 04التشخيص والحلول ص : ه فى كتاب اإلرهاب فقد عزاه إلى الشيخ عبدهللا بن بي 0071، ص 6المرجع نفسه ج (5)
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ا ال اوع ء أو ق ع ال رنا، و اي" الحرادم"ونيرهللو  الدمل ، و ع ال ع يمل ل اإلية  جرنمم 
 .(1)نلللف أحد رع  جرنمم و حرنمم، و حلردم هللت الاراالع وال وا ن 

والاا حهلل   ،و ااو أ   حاالوت دولاام إحاا ةت دولاام ألاارى ، وقهاار اااعدهل: إر االب اإلياا عملر  -2
 : و هب ثروا هل و و  ولل  ،رع مصنر ل، واءي نة  لي  أرمهل ومم يهللل هل

الدولام المح يام، والد ال  دهال مادم ما  الازم ،  ايا ن ل ع و او الاي  نهللاو  دليا ن ل : أحد مل
 .للملد   رندلد  131هللمل حد  رع اءي عملر الرر يع لدولم الجزاالر حن  اي و  هل 

و ااو الااي  نهللااو  دإداالدم اليااهللل  اعصااينن ، أو  اارد   ماا  دناالر   لنحاات : احةلااع: ثل نهماالد 
 ، حااان  جااال وا إلااا  ولاااو دلل ااادرنج ، و اااو مااال رعيااام الصاااهلن م النهاااود راااع رييااا ن -محيهااا 

لياا  أرمااه  زالماان  هللاايدلد وزوراد أ هاال أرض دااة اااعب " ايااراالنت"ريياا ن ، لن نمااوا دولاا ه  
و ااايا   (3) هلَلُداااَرْت هلَلِيَمااامد َ ْلاااُرُج ِماااْ  َأْراااَواِ ِهْ  ِإ  َنُ ولُاااوَ  ِإءَّ هلَلاااِيددل  (2) !!لااااعب داااة أرض

محاار  ومجاار  ااارللد وقل و االد رااع  واءحةلااع ماايمو ، ،ال ااوع ماا  اءر االب دااا نم اءياا ن ل ع
 .جمنع دةد العلل 

ونهللااو  دلياا لدا  الدولاام قو هاال الملدناام دماال : ار االب الدولاام لموا  نهاال، أو ل لالراام ماا ه  -3
 ميا م   لنلت ليهللرنم، وية  وج ود، ل مع ملللرنهل رع العارا، أو اليغام، أو الادن ، أو 

ردماال  عماات الدولاام لياا  اداالد ه  و ألياا  ه ، المااي ب، أو الينلياام، ءزءلهاا  وقهاار   والااراس 
د  اات الاادعض وال  االت الاادعض اآللاار، و اايا ال ااوع ماا  اءر االب : و صاارن ه  هلليناالد، أو جزالناالد 

وقاد حرات لصار ل الحلمار دصاور  ،مزمو  وغنر ماروع، دت مجر  ومحر  رع هللات الااراالع
ت ثاورات وا  ةدالت راع ا   م  ار لب الدولم رع الدةد اءيةمنم والعردنم وغنر ل، إي قلم

 ،ر  ياات ماا  ق اات –للصاام الملااللرن   -وأزلاات اااعدهل ،أهللثاار ماا  ديااد ر هاارت الدولاام أ يهاال
 .ويج ت م  يج  ح   ني ييموا  وللد أو هللر ل

وقااااد يااااهت لياااا   ااااَلء  اء  ةدناااان  أ هاااا  رصاااايوا داااان  الحاااارب واءلااااةا، وداااان  الينلياااام 
الغلناام  داارر : "ل  رناام الااان ل نم ال ااع   ااوتواعلااةا، وداان  اءق صاالد واعلااةا، وال   ااوا ا

 .(4)مع أ  غلن ه   يل م  ج س ويني ه  مررومم ألةقنلد " الوينيم

                                                           
 0076، ص 6فقه الجهاد ج (1)
 0077 -0073ص  6فقه الجهاد ج (2)
 0072 -0077ص  6، وفقه الجهاد ج3الكهف من اآلية  (3)
 0072 -0077ص  6فقه الجهاد ج (4)
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و و الي  ن   لي  مي وى العالل  هلليام والادوت جمنعالد، و او أااد أ اواع : اءر لب الدولع -4
 الب الاي  اءر لب الميهللورم، و و أنملد مزمو  وغنر مااروع، دات نحار  دولنالد ما  يلاا اءر 

 ملريم أمرنهللل لي  دوت العلل  ارقم وغردم رع  يا العصر، رهع  رناد أ   هللارل دوت العالل  
ليااا  اليااانر راااع رهلللدهااال، والااادورا  راااع رياااا ينليااا هل، نعااالدو  مااا  لااالدت، ونياااللمو  مااا  

!!! يللمت، وم  العجنب أ هل  ملرس  يا ال وع ما  اءر الب دادلوى الحارب ليا  اءر الب
ل رل أاد وأهللدار ليا  الداارنم هلليهال ، وء ااا أ  اهلل  عالل  نمياع لهال ح ا  رإر لب امرنهللل 

 .(1)"إ  اهلل لنميع لي لل  ح   إيا أليل ل  نري م: "إيا ألي ل ل  نري هل هللمل جل  رع الحدن 
و و اءر لب الي  نهللو  رع مواجهم اع  مم الينلينم الحلهللمم، : اءر لب الينليع -5

اليي م، أو أحد رجللهل، ومَلييل هل، د صد المغ  لينهل،  ويلا دلي لدا  الع ف مد
ل ح نا م يب معن ، هلل ح نا العدالم اءج مللنم، أو اءرراج ل  أيرى أو مع  ين  

 .أو  حو يلا ،وميجو ن ، أو ليجة  ل  أرض مح يم، أو درع ردنم
هللل   درم أ م نل يف دلل ةف  درم وويني م، ر د نهللو  ماروللد إيا : وحهلل   يا ال وع

وقد نهللو  غنر ماروع إيا هللل   ،رع اءر لب المحمود_ هللمل يدا_وويني م مارولن  
أو هللل  _ هللمل يدا رع اءر لب اءي ن ل ع، واءحةلع_ درم وويني م غنر مارولن  

هللل ف ال لالرم درهلللدهل المد نن ، وق ت الينل  :  درم ماروللد، وويني م غنر مارولم
لصومم دن ه  ودن  اءر لدنن ، رمع أ   دره  قد نهللو   دنةد الين  ء ي ب له ، وء 

إء أ  ويني م  ،ماروللد هللأ  نهللو  ل ح نا العدت والحرنم وررع ال ي ، أو إ هل  اءح ةت
 .(2)"الغلنم  درر الوينيم"غنر مارولم وء ن ر ل الارع، ع  اءية  ء ن ر مددأ 

                                                           
 -0072، ص 6تفق عليه، وفقه الجهاد ج، م6573، ومسلم في البر والصلة حديث 7272أخرجه البخاري في التفسير حديث  (1)

0077 
 0090، ص 6المرجع نفسه، ج (2)
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 المطلب العاشر

 :يا دللدح  و ع هللمل نيعرع دعض الميلالت ال ع   ع
 : األوكى

يااةمنم إلاا  ال  االت مااد دعااض الحهللاال  اعياادلب ال ااع أدت إلاا  ج ااو  دعااض ال   نماالت اء
 :  الجهلد، م   يل اعيدلب مل نيعدليالمييمن  

ال  لد  يل ال   نمالت أ  الحهللومالت ال اع  حهللمهال هللالررم، ع هال  حهللا  دغنار مال أ ازت اهلل  -1
هل الملياااوا، وأ   ااايل اع  مااام  اااوالع ألااادا  اهلل مااا  الهللرااالر الاااين  مااا  ال اااوا ن  ال اااع وماااع

نهللناااادو  ليمياااايمن ، و عاااالد  أولناااال  اهلل ماااا  دلاااالم اإليااااة  الااااين  ن اااالدو  د حهللاااان  ااااارع اهلل 
 .(1) علل ، و م هد   و َلينه  و يج ه ، وقد    يه 

  ال ناالر ال  االد   أ   اايل اع  ماام غناار ااارلنم، ع هاال لاا    اا  لياا  أياالس ااارلع ماا -2
جمل نر ال لس لهل، أو ال نلر أ ت الحت والع د، ودنعم لماو  ال الس رهاع  ر اد الرمال العال ، 
وا  مل قلمت لي  أي م الرمل ، واليانف والع اف، ومال قال  د اوم اليانف نجاب أ  ن الو  ديانف 

 .ال وم
 ، هللااالللمر، والمنيااار، واللةلااام والمجاااو : وع   ااايل الحهللومااالت  دااانح الم هللااارات ال ااال رم -3

والرداال، والراااوم، وياالالر المح ااورات الااارلنم، رنجااب  غنناار  اايل الم هللاارات داالل وم لماا  نميااا 
ماااا  رأى مااا هلل  م هللااااراد رينغناااارل دنااادل، رااااإ  لاااا  نياااا  ع "ال اااوم، و ااااع  اااارى أ هااال  ميهللهاااال ل ولاااام  

 .(2)"ردييل م
رنعم ال مالد   ليا  ر ااوى لإلمال  اداا   نمنام رااع قولام؛ د  الت هللاات  لالرام  م  ااع لا  أدا  ااا -4

هللللصااةم، أو الزهللاالم، أو الحهللاا  دماال أ اازت اهلل رااع الاادمل ، :  اال رم م ااوا رم ماا  اااراالع اإليااة 
 الررنمم الغلالدم، لجمللم الجهلد"واعموات، واعلراض، و و مل ال مد لينم هلل لب 

 .(3)لمل  ع  الزهلللم_ رموا  اهلل لينه _ودلقع الصحلدم  ،واي دلوا ليلا د  لت أدع دهللر 
 :م أ   غننر الم هللر ء نهللو  إء دارو  م هلوالح ن  
رة ا هللالر راع  ،هلل را الصيوات اللمس والجمعم: أ  نهللو  الم هللر مجمعلد لي   حرنمم -1

 .الميلالت اءج هلدنم اللةرنم
                                                           

 0033، ص 6فقه الجهاد ج (1)
 عن أبي سعيد الخدري 79أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب االيمان حديث (2)
 0035، 0037ص  6فقه الجهاد ج (3)
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 .أ  نهللو  الم هللر  ل راد، دحن  نرال هللت ال لس، دو  أ  ن جيس لي  صلحدم -2
قلدراد دللرعات ليا  ال غننار د ريام، أو دما  نعلو ام، أ  نهللو  م  نرند  غننر الم هللر دندل  -3

ا   اات إلاا  ال غنناار دلليياال  والدناال ، رااإ  لاا   ،رااإ  لاا   هللاا  لاام قاادرم لياا  ال غنناار دللنااد
نياا  ع ال غنناار دلليياال  لوراالد لياا   رياام، أو أ ياام، أو ماا  حولاام، ا   اات إلاا  ال غنناار 

مااا  رأى مااا هلل  م هللاااراد رينغنااارل  :لحااادن  (1)داااأ  َنهلْلاااَرل  ااايا الم هللااار ونيااال  لينااام ،دلل ياااب
 .(2)"ويلا أمعف اإلنمل  ،دندل، رإ  ل  ني  ع ردييل م، رإ  ل  ني  ع رد يدم

وقوع م هللر أهللدر وأاد م م هللاأ  نهللاو  ياددلد  ،أ  ء نلا  م   غننر الم هللر دللند وال وم -4
مااا  اعماااوات ونااازوت اع رنهااال و  هاااب ،لر  اام  يااارا رنهااال الااادمل ، و   هاااا رنهااال الحرماالت

 .(3)و   ار الروم ، رنزداد الم هللر  مهلل لد والرليد ريلداد رع اعرض
رإ  ال ت ار  م   ايل الاارو  لا  نجاز  غننار الم هللار واللاروج ليا  الحهللال  دحالت ونجاب 

لألحلدنااا  ال ااا  يهللر ل ااال راااع الم ياااب اليااالدع،  ،ليااانه  الصااادر ليااا  جاااور الحهللااال  و يمهااا 
 : وألرى م هل

 اعاااجعع قاالت ياامعت ريااوت اهلل صااي  اهلل ليناام ويااي مللااا ماال رو  لاا  لااوف داا   -1
لنااالر أالمااا هلل  الاااين   حداااو ه  ونحداااو هلل ، و صااايو  ليااانه  ونصااايو  ليااانهلل ، واااارار : ن اااوت

أراااة : قي ااال نااال رياااوت اهلل: قااالت. أالمااا هلل  الاااين   دغماااو ه  وندغماااو هلل ، و يع اااو ه  ونيع اااو هلل 
ماا  ولااع ليناام وات  راار ل نااأ ع اااناللد  ماال أقاالموا راانهلل  الصااةم، أء ،ء:   لدااي   ل ااد يلاااا قاالت

 .(4)رينهللرل مل نأ ع م  معصنم اهلل، وء ن زل  ندا م   للم ،م  معصنم اهلل
نهللااو  دعااد  أالماام ء : قاالت صااي  اهلل ليناام ويااي لاا  حينراام داا  النماال  أ  ريااوت اهلل  -2

ماال  نه اادو  دهاادى، وء نياا  و  دياا  ع، وياان و  راانهلل  رجاالت قيااوده  قيااوب الااانل ن  راا  جث
 ياامع و  نااع وا   ماارب : قاالت اقياات نلريااوت اهلل هللنااف أصاا ع إ  أدرهللاات يلااا : إ ااس قاالت

 .(5) هرا، وألي مللا رليمع وأ ع

                                                           
 وما بعدها 0073، ص 6فقه الجهاد ج (1)
 تهالصفحة الفائ سبق تخريجه في (2)
 0053ص  6فقه الجهاد ج (3)
 عن عوف بن مالك  0755أخرجه مسلم في صحيحه في االمارة حديث  (4)
 0774أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب االمارة حديث  (5)
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هللثناااار ماااا  ال صااااوص ال ااااع  حاااار  اللااااروج لياااا  الحهللاااال  المياااايمن  ال ااااللمن   ،و حااااو يلااااا
 ،ر اال إء أ  نااروا هللرااراد دواحاالد ل ااد   رناام ماا  اهلل د ،المياا ددن ، و حاا  لياا  الصاادر لياانه 

 .(1)هللمل  ص الحدن 
ء   االزلوا وءم اعمااور : المعصاانم، ومع اا  الحاادن  -المااراد دااللهللرر الدااوا    اال: قاالت ال ااوو 

رع وءن ه ، وء  ع رموا لينه ، إء أ   روا ما ه  م هللاراد مح  الد  عيمو ام ما  قوالاد اءياة ، 
رحارا   ،اللروج ليانه ، وق الله رإيا رأن   يلا رأ هللروا لينه ، وقولوا دللحا حنثمل هلل   ، وأمل 

مال : و حارن  اللاروج لينام ،ويادب لاد  ا عزالام. دلجملع الميايمن ، وا   هللال وا ريا م  اللمن 
راقام الادمل ، وريالد يات الدان ، ر هللاو  المريادم راع لزلام أهللثار  ن ر ب لي  يلا م  الر   وا 

 .(2)"م هل رع د لالم
 :اكمسأكة اكث نية

 : لد مد الحهللل  المييمن الحهلل  الارلع لم  نعي و  الجه
أ  مااال قللااام اءمااال  ال اااوو  مااا   حااارن  اللاااروج ليااا  الحهللااال  ال يمااام الميااا ددن  : الح ن ااام

محمااوت لياا  ماال إيا لاا    ااوارر ااارو  إ هللاالر الم هللاار الياالد م، أماال إيا  ااواررت الااارو  ر ااد 
 :ال يف الر هل  لي  قولن 

 ،وج ليناام، ولااو هللاال   للماالد مياا دداد و ااو لجمهااور الر هاال ، حناا  قااللوا ء نجااوز اللاار : اعوت
 .ولينه  دللصدر، وقد يدا مل ندت لي  يلا

والحااالهلل   ،حنااا  ررقاااوا دااان  الحااالهلل  الصاااللح العااالدت ،و اااو لإلمااال  مللاااا ومااا  وار ااام: الثااال ع
 ،ال الل  الميا دد، رااإ  هللال  الحاالهلل  صاللحلد لاالدءد ناادم اللينراام العالدت لماار دا  لداادالعزنز

ودرااع اللاالرجن   ،حاالت، داات نحاار ، ونجااب لياا  ال االس الاايب ل اامرااة نجااوز اللااروج ليناام د
 .وال  لت معم ،لينم

لنحات محيام الحالهلل  العالدت  ،أمل إ  هللل  الحلهلل   للملد مي دداد رليداد، رنجاوز اللاروج لينام 
ون دغاااع أ  ء نيااام  اللااالرج  ،والحيااان  دااا  لياااع ،الصاااللح، هللمااال رعااات لداااداهلل دااا  الزدنااار

                                                           
بايعنا رسول هللا  على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة : نص الحديث عن عبادة بن الصامت قال (1)

أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب : متفق عليه" روا كفراً بواحا عندكم فيه من هللا برهانوأال ننازع األمر أهله، إال أن ت نا،علي

 حاشية 612ص  0وج 0020ص  6، ثم راجع فقه الجهاد ج 0419، ومسلم في صحيحه كتاب االمارة حديث 4152الفتن حديث 
 0020ص  6، وفقه الجهاد ج514، ص 7شرح النووي على صحي  مسلم ج (2)
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، أو م عادنلد و او نرناد  غننار م هللار نارال دنادل، وأى م هللار أااد ل اراد دلغنلد، هللنف نهللو  دلغنلد 
 .(1)!لي  العدلد والدةد م   ي  الحهللل  وحهلل  ال ة ا

 :  اكمسأكة اكث كثة
 . هللننف العمينلت ال  للنم ال ع  ا  مد المييمن  وغنر   دلي  الجهلد

الر هال ، وليا   ايا رما   قي ل   رل إ  اللروج ليا  الحهللال  ال اللمن  ء نجاوز ل اد جمهاور 
نهللااو  دلغناالد، وء نمياا  لااروجه  جهاالداد، وماا   ،قاال  دعميناالت ق للناام مااد الحهللاال  المياايمن 

 أو ءا ،ق ت م ه  ء نهللو  اهنداد، لهلل   ت  َلء  الدغلم رلي و   ثمو  ومل الو 
أوءدا  ياوا  أهللال  الدغالم ما  أ ات الدادع ،إ  الدغع حارا  والدغالم  ثماو  م ي الد : اعوت: قوء 

 .(2)حهللع  يا رع المويولم الر هنم الهللون نم
 ال ررنا دن  مل إيا هللل وا م  أ ت الددع أوءدا : الثل ع

ء   دات ااهلد ه ، وا   لا  نهللو اوا ما  أ ات  ،رإ  هللل  الدغلم م  أ ت الددع ره  ريلا  ثمو 
مج هادن  ما  ره  واءمال  هلللل (3)الددع ره  مل الو  رع  أونيه  غنر  ثمن ، و  دت اهلد ه 

لاا   اايا ي اااب الااالرعنم، رااللدغع ل ااد   لاانس اياا  ي ؛ ع  الدغااالم  الر هاال  رااع اعحهللاال ، وا 
لمال رانه  ما  أ ينام  ؛لللروا د أونت جلالز رع ال  لد  ، لهلل ه  مل الو  رنام، ريها   اوع لاير

وماال وقااع رااع هللااة  الر هاال  رااع دعااض الموامااع ماا   ،اءج هاالد، وقااللوا إ  ماال ورد رااع يمهاا 
أو الريا محموت لي  م  ء أ ينم لم رنم لةج هلد أو ء  أونات لام أو  ،دللعصنل وصره  

 .(4)هللل   أونيم ق عع الد ة 
رَاِإ  َدَغاْت  : للصم إيا لد  دعي  هلل ولم  عالل  ،و  لا م  ي ب إل  أ  الدغع اي  ليي 

وا   يمااات  ،لااا    اااف لاا ه  اءنمااال رلآلناام   (5) ِإْحااَداُ َمل َليَااا  اْعُْلاااَرى َر َاالِ ُيوا الَّ ِاااع َ ْدِغاااع
 .(6)الرالم الدلغنم

                                                           
 0066، ص 6فقه الجهاد ج (1)
 036، 030ص  7الموسوعة الفقهية ج (2)
 679ص 06، والمغنى البن قدامه ص 377، ص 4نهاية المحتاج ج (3)
 0060ص  6، وفقه الجهاد ج716ص  4نهاية المحتاج للرملي ج (4)
 7الحجر من اآلية  (5)
 0060ص  6الجهاد جالشيخ القرضاوي في كتابه فقه  (6)
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وأرى أ م ن دغع أ  نحمت ي  الدلغع و أثنمم ليا  الاي  ندغاع ليا  الحالهلل  العالدت الصاللح 
ا دلللد ليهوى، وانثلرا ليد نل، أو رغدم رع ال يي  والحهلل ، أو اي جلدم لعصدنم، أو غنر يلاا 

 .م  دوالع اهوات اء رس، وألراض الد نل
 

 :مسأكة اكرابعةاك 
 .           جاااالل ماااا  نعي ااااو  الجهاااالد مااااد الحهللاااال  المياااايمن ، وغناااار  " الدولاااام"يااااي م ولااااع اعماااار

قي ل يلد لد أ  م  نعي  الجهلد لي  الحهللل  الميايمن  الصاللحن  العادوت نهللاو  دلغنالد ولينام 
نه  أ ات أ  نعلميه  معلميم الدغلم اآلثمن  الميمومن ، داأ  نريات الا ،نجب لي  ولع اعمر

و حاينر   ما  ال مالد  رنمال  ،الحت والع د م  العيمل  ل صحه ، و دنن  الحا والصاوب لها 
قل ات ولاع اعمار المياي  الم ال ين  ما ه ، وء نجاوز ق الت ما  ء  ،   لينم، رإ  لا  نيا جندوا

 هللاللحرا دلل الر، وال غرناا ما  غنار: ن ل ت م ه ، هللمل ء نجوز ق لله  وق يه  دمال نعا  ا ةرام
مرورم، هللمل ء نجوز ق ت الرالرن  ما ه  ما  المعرهللام، أو اءجهالز ليا  جارنحه ، قالت ادا  

وجمي م أ م إيا لا  نمهللا  دراع أ ات الدغاع إء د ا يه  جالز قا يه ، وء ااع  ليا  ما  : "قدامم
قاا يه  ماا  إثاا  وء ماامل  وء هللراالرم، ع اام رعاات ماال أماار داام، وق اات ماا  أحاات اهلل ق ياام وأماار 

وهلليلا مل أ ياف أ ات العادت ما  أماوات أ ات الدغاع حالت الحارب ءمامل  رنام؛  (1)".دم ل ي م
 .(2)ع ه  ل  نمم وا ال رس رللملت أول 

وء نجااوز لااولع اعماار أ  نياا عن  لياا  الدغاالم دللهللراالر ماا  يمناان  ومياا أم ن ، ع  ال صااد 
 اادر هللرهاا ، وحميهاا  لياا  ال للاام دو  قاا يه ، رااإ  دلاات الحلجاام إلاا  اءياا عل م دهاا  وهللاال  ن

ء رااة ،لياا  هللرهاا   3)واءياا غ ل  لاا ه  ل ااد لااد  الحلجاام، دااأ  هللاال وا  حاات يااي ل م جاالز، وا 

والميا أم ن ،  أمل اي عل م الدغلم دللهللرالر ليا  الحهللال  راة نجاوز لها  اءيا عل م دأ ات الحارب
 .(4)ء نجوز: وقنت. نجوز: قنت: أمل أ ت اليمم ر وء 

                                                           
 007ص  6وفقه الجهاد ج 651-679ص  06المغني البن قدامه ج (1)
 المرجع نفسه (2)
 0006، 0001ص  6المرجع نفسه ج (3)
 وما بعدها 620ص  06، والمغني البن قدامه ج0031، 0069ص  6المرجع نفسه ج (4)
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 ،  لينام، هللماال قاالت مللاا، والااالرعع، و ااو الااراجحُنغياات وندهللراا  ونصااي: وما  ق اات ماا  الدغالم
 (1)"صيوا لي  م  قلت ء إلم إء اهلل"صي  اهلل لينم ويي ل ولم 

 (2)وع ه  مييمو  ل  نثدت له  حهلل  الاهلدم، رنغييو  ونصي  لينه 
رااة نجااوز   اادعه ، وا   هللاال وا أياارى  ،رااإ  رااروا و ردااوا ماا  الحاارب: وأماال اعحناال  ماا  الدغاالم

رااع ال للاام ليااع ياادنيه ، وا   أدااوا وهللاال وا رجاالءد أقوناال ، ماا  أ اات ال  االت حديااوا ماال ودليااوا 
 .دامت الحرب قلالمام، راإيا ا  هات الحارب لياع يادنيه ، واار  ليانه  أء نعاودوا إلا  ال  الت

هلللل يال ، والصادنل ، والاانوه الرال ن  لياع يادنيه ، وء نجاوز : وا   ل  نهللو وا م  أ ت ال  الت
وء ال جهناااز ليااا   ،وء يااادع يرارنهااا  ،هللمااال ء نجاااوز غ نمااام أماااواله . جححدياااه  ليااا  الااارا
مال حهللا  ما  دغا  ليا  أم اعا : "ءد  ا  لدادصي  اهلل لينم ويي  ل ولم .(3)جرنحه  اجملللد 

وء ن  اااات  ،ء ن دااااع مااااددر  ، وء نجاااالز لياااا  جاااارنحه : "اهلل وريااااولم ألياااا  ر اااالت: قاااالت ر ياااات
 .(4)"أينر  ، وء ن ي  رناله 

هللحهللااا  ماااوا  ع الدولااام  ،ودلاااوله  راااع ال للااام ،نااام رحهللااا  اعحنااال  دعاااد ا  هااال  المعرهللااامولي
 .المييمن  له  مل له ، ولينه  مل لينه  م  غنر  ررنا، واهلل ألي 

                                                           
 عن ابن عمر 52ص  6أخرجه الدارقطني في سننه كتاب العيدين ج (1)
 0009ص  6فقه الجهاد ج (2)
 المرجع نفسه (3)
قيل أنه : في قتال أهل البغي، وفيه مقال 076ص  7، والبيهقي في السنن الكبرى ج055ص  6أخرجه الحاكم في المستدرك ج (4)

 حاشية 0002ص  6وفقه الجهاد ج: معلول، وقيل متروك، وقيل ضعيف
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 الخاتمة

 :رهع رع ال وصنلت وال رارات ،أيأت اهلل حي  اللل مم
 :ال وصنلت -أ

 ..أوصع
 .مع د  وى اهلل  علل  رع الير والعي  ريع وال لالمن  لي  العلل  اإلية –أواًل 
 رعنت دور وال صلصلت محهللمم العدت اءيةمنم ال ع صدرت د ارار وزرا  للرجنام : ث ني ً 

م  مااام الماااَل مر اءياااةمع، وم ر ااال دولااام الهللونااات، لي  ااار راااع هللااات ال زالااالت ال لالمااام دااان  
 .  دالت الدولم الواحدمالديدا  اءيةمنم والعردنم، وال ع ي حد  دعد، أو ح   ال زاع ال لال

 عزناااز  ااايل المحهللماام د اااوم ليااهللرنم اياااةمنم رادلااام ماا  لنااارم ماادل  وج اااود جمناااع  : ً ث كثاا
والزا  الدولام المحهللاو   ،الدةد اءيةمنم، أو م  لدد هللدنر م هل؛ ل  رني أحهللل   يل المحهللمم

ء  عرماات لع وداالت مل يراام، وء نهللااو  عناام دولاام يااي ل  ،لينهاال داايلا م اام لياا  أو  ن ،وا 
 .أو اء رلا، ح    ح ا العدت دن  الجمنع وُ ح ر  قرارا هل ، يل المحهللمم ديدب الم ر

ن دغاااع  دصااانر اءمااام اءياااةمنم حهلللمااالد ومحهللاااومن ، دررمااانم الجهااالد راااع  :وأخياااراً :  ً رابعااا
إيا هللاال  لاادرع  ،مياا  نع ،لياا  هللاات ميااي  صااحنح ،  م اام ماال  ااو راارض لاان أاءيااة ، و 

وم ام مال  او  ،هللجهالد أ ات رييا ن  لادرع الصاهلن م المع ادن : لميايمن المع دن  ل  داةد ا
إيا قااال  دااام الااادعض يااا   لااا  الدااالقن ، و اااو مااال نيااام  دجهااالد ال ياااب، وأ   ،رااارض هللرلنااام

الهللرلنم رنم رع لصر ل  يا لنيت رع غزو دةد غنر الميايمن  مارم هللات لال ، وا  مال   ح اا 
حااد  اعياايحم، ولياا  مياا وى لاالت دااأ  نهللااو  ليمياايمن  جاانب مر ااوب الجل ااب، مياايح دأ

ماااا  ال اااادرنب،  لاااااراد قوا اااام لياااا  هللاااات حاااادودل ح اااا  نلنااااف اعلاااادا  ماااا  غناااار المياااايمن  
 .ونر دلوا، رة نرهللروا رع اءل دا  لي  دةد اءية 

 .أمل ماروع ال رار رنمهلل  أ  ني ليص م   يا ال وصنلت واهلل ألي  -ب
 

 

 



 

 الدورة الثانية والعشرون 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي
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 إعداد

  النشمي جاسم عجيلاألستاذ الدكتور 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 مقدمةال

 وستيالل  أنرستنلل شترور متن بتللهلل ونعتو  ونستتفرر  ونستعينه نحمد هلل الحمد إن 

 إلته ال أن وأشتهد لته، هتللد  فتال يضتلل ومن له، مضل فال هللا يهد  من أعملللنلل،

َهتلل َيلل  :قللل تعلللى. ورسوله عبد  محمدا أن وأشهد له، شريك ال وحد  هللا إال  أَيُّ

ينَ  قُتتوا آََمُنتتوا الَّتت ن َ  اتَّ : آل عمتتران .  ُمْستتلنُمونَ  َوأَْنتتُتمْ  إنالَّ  َتُمتتوُتنَّ  َواَل  ُتَقللتنتتهن  َحتت َّ  هللاَّ

202  ، َهتتلل َيتتلل تتلل ُ  أَيُّ قُتتوا النَّ ُكتتمُ  اتَّ تتنْ  َخلََقُكتتمْ  الَّتت ن  َربَّ تتَد    َنْرتت    من ْنَهتتلل َوَخلَتت َ  َواحن  من

ْنُهَملل َوَبثَّ  َزْوَجَهلل َجللاًل  من قُوا َوننَسللءً  َكثنيًرا رن َ  َواتَّ  إننَّ  َواْْلَْرَحللمَ  بنهن  َتَسللَءلُونَ  الَّ ن  هللاَّ

 َ َهلل َيلل  ، 2: النسللء  . َرقنيًبلل َعلَْيُكمْ  َكللنَ  هللاَّ ينَ  أَيُّ قُتوا آََمُنوا الَّ ن َ  اتَّ  َقتْواًل  َوقُولُتوا هللاَّ

يًدا عن  َوَمنْ  ُ ُنوَبُكمْ  لَُكمْ  َوَيْفرنرْ  أَْعَملللَُكمْ  لَُكمْ  ُيْصلنحْ  َسدن َ  ُيطن  َفتْوًزا َفللزَ  َفَقدْ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ

يًملل  .وبعد   02-00:اْلحزاب .   َعظن

حظي بللستقطللب أممتي قد "  اإلسالمي الجهللد " ال ريب أن مصطلح  ومرهوم ف

قتد شتن هت ا جنبي الموجته ، واْلالعلللمي وبخللصة اهتمللم اإلعالم علللمي كبير ، 

تشتويه بفيتة " منشتم  عطتر"اجتمعوا فيته اجتمتلل  حربلل ضروسلل عللتية  اإلعالم 

فتت ن خصتتوم . م صتتور  وواقعتتلل ، وبفيتتة التحتت ير منتته وصتتد النتتلل  عنتته اإلستتال

يخ بعنلليتة ، ويتدركون جيتدا ن التتللريت كرون ويقرؤو اإلسالم التقليديين ملل زالوا

يتدركون أن هت   الكلمتة هتي التتي . " جهتللد " ثتر هت   الكلمتلل  اْلربتع معنى وأ

ويدركون  .م وفي مخللدعههم انتصللرا  المسلمين حتى وصل  ديللر كللن  تقود

ه   الكلمة بحقهلل ، لكللن حتلللهم وحتللل بأطراف مليلل أن المسلمين اليوم لو أخ وا 

 . المسلمين على غير ه   الحللل

أفترادا أو جمللعتلل  أو أحزابتلل قد تورط بعت  المستلمين بأنه  في االعترافبوين
لل يقره وهي أعمللل  ال. في وقللاع دموية مرعبة ، قللموا بهلل فعال أو نسب  إليهم 

بصلة  مللدام  تهدر دمللء أنتلل  معصتومة  اإلسالم جهللد اإلسالم وال تم  إلى 
و غيتتر أو غيتتر مستتلمين ، علتتى أر  إستتالمية أدمتتللء مستتلمين ، بحكتتم الشتتر  
متترب  بللإلستالم ال اإلعتالم المفتر وه   الوقللاع هي التتي تفت    إسالمية ، 
ديتتة وعتتللبر  قضتتية حتتداث ولتتو كللنتت  فراْلليجعتتل متتن هتت   . كيتتدا والمستتلمين 

يشتتللرك فيهتتلل زعمتتللء ورؤستتللء ، يحشتتد لهتتلل الحشتتود بتتل وقتتد إعالميتتة علللميتتة ، 
في الوقت  الت   تمتر فيته . مم المتحد  من وهياة اْلمجل  اْلى التنديد بهلل ويتبن

أو جمللعتلل   أفتراد  يقتوم بهتلل غيتر المستلمين وأخطتر أحداث جسللم أعظم وأكبر
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اْللتتوف وتمتتر متتر متتدنيين العشتترا  و هب ضتتحيتهلل متتن ال، ويتتدول   ربمتتلل أو
وقتد يصتل . نرسته بلللمستللحة والتفطيتة  اتهتلل بللله وم بهلل عالاإل لفشالكرام وال ي

 را للرمتللد فتي للء يوعلى استح،  درجة الشجب  صل إلى  واْلمر عند  منتهلل  أ
 .أحدا  العيون 

ي فتي أهمية الجهللد في اإلسالم بللعتبللر   رو  الستنللم  ، ولت ا حظت وتظهر.. ه ا
، ومتتن ثتتم صتتلى هللا عليتته وستتلم بمستتللحلل  كبيتتر  كتتتللب هللا وستتنة وستتير  نبيتته 

 . له كتب الرقه ملل ينللسبه من بيللن وترصيل   خصص

نتلل ستنعمد إلتى حصتر  فيمتلل سعة الموضو  وعظيم أمتر  إال أن وعلى الرغم من
، ومرهومتته كتللبتتلل وستتنة ، تشتتتد الحللجتتة إلتتى معرفتتته اليتتوم ، وتجليتتة خبلليتتلل   

وحتدودهملل وبيتللن ، الطلتب وجهتللد التدفع جهتللد خصتو  فتي واجتهللدا  فقهية 
 . وملل يحتف بهملل من أهم المرردا  أثرهملل على واقع حللل اْلمة 

 موضتو  جهتللد الطلتب والتدفعقتضى  لك عر  ا ،وللوصول إلى ه   النتللاج 
في مرهوم اْلقتدمين متن الرقهتللء والمعللصترين ، آخت ين فتي االعتبتللر واقتع حتللل 

 : عشر  محللور نتظم البحث فيا ول ا. اليوم المسلمين 

 المقدمة 

 فضل الجهاد :       المحور األول

  تعريف الجهاد :      المحور الثاني

 أقسام الجهاد:    المحور الثالث 

 مته كأطوار الجهاد وح: المحور الرابع    

 سبب القتال وعلته :  الخامسالمحور 

 الحكم التكليفي للجهاد : سادس المحور ال

 صيرورة الجهاد فرض عين  :   بعالمحور السا

 أنواع الجهاد : المحور الثامن   

 جهاد الطلب : أوال 

 جهاد الدفع : ثانيا 

 جهاد الطلب قديما وحديثا الخالف في حكم : المحور التاسع  

 الترجيح : المحور العاشر 

 خاتمة
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  الجهاد فضل: المحور األول 

 متن شيًالل أعلم ال ": أحمداإلمللم  قللل.   به متطو  أفضل هومن الطللعلل  بل  الجهللد

 عتلل التطو فتي لتي  أنه  العلمللء اتر  وقد ،"  الجهللد من أفضل الرراا  بعد العمل

 هللا ستبيل فتي لفتدو »: الصحيح قتللل صتلى هللا عليته وستلم  وفي ، الجهللد من أفضل

)«فيهلل وملل الدنيلل من خير روحة، أو
1
 هللا أعتدهلل درجة، مللاة الجنة في إن»وقوله  ( 

) «واْلر  الستتمللء بتتين كمتتلل درجتتتين كتتل بتتين متتلل ستتبيله، فتتي للمجللهتتدين
2
 فهتت ا (

 النتتلل  أ  هللا رستتول يتتلل: وقيتتل الجهتتللد، ْلهتتل الجنتتة فتتي ستتنة ألتتف خمستتين ارترتتلل 

)«وملللته بنرسته هللا ستبيل فتي جللهتدي متؤمن»: قتللل أفضل؟
3
 متظتللهر  واْلحللديتث ( 

 .ب لك

 المحتتتب بتتتين المرتتتر  والتتتدليل المحتتتك، وهتتتو اإلستتتالم، و رو  العبتتتللد ، ستتتنللم وهتتتو

 بكتتل لتته أن لتتو يتتود حتتتى ، لربتته وملللتته مهجتتته بتت ل المحتتب صتتد  فمتتن ، والمتتدعي

 سلم قد  ، أحيي ثم قتل ثم ، أحيى ثم قتل لو أن ويود ، مرضللته في ب لهلل نرًسلل شعر 

 نَّ إ  :ثمنهتلل ببت ل إال الفللليتة الستلعة تلتك أخ  إلى سبيل ال أن وعلم ، لمشتريهلل نرسه

نَ  اْشَتَرى هللاَ  ننينَ  من  َفَيْقُتلُتونَ  هللان  َسبنيلن  فني ُيَقللتنلُونَ  اْلَجنَّةَ  لَُهمُ  بنأَنَّ  َوأَْمَوالَُهمْ  أَْنرَُسُهمْ  اْلُمْؤمن

 واآلختر ، التدنيلل خسللر  تركه وفي واآلخر ، الدنيلل خير فريه ،222:التوبة  َوُيْقَتلُونَ 

 .والجنة الشهللد  مللإو والظرر، النصر إملل الحسنين، إحدى وفيه

 علتى المشتقلل  أعظتم وإدختللل  المحبوبتلل  أعتز بت ل وحللصتله كيتف عظتيم، وفضله

 ال وغيتتر  ، كلهتتم المستتلمين يعتتم ونرعتته ، إليتته وتقربتتلل ، هللا مرضتتلل  ابتفتتللء التتنر ،

 غيتر الت نوب تكرتر فيته والشتهللد  ، فضتله فتي يستللويه فال ، وخطر  نرعه في يسللويه

ارأي  إن قتلت  فتي ستبيل هللا صتللبرا :  سأله لل   وسلم عليه هللا صلى لقوله ، الدين

فت ن جبريتل  التدين إال نعتم»: قتللل. محتسبلل مقبال غيتر متدبر كرتر هللا عنتي خطلليتلل  

 ). «عليه السالم سللرني ب لك 
4
) 

 

                                                           
1
 2072: البخللر  رقم  ( 

2
 2070:البخللر  رقم (  

3
 2072: البخللر  رقم (  

4
 قللستم بتن محمد بن الرحمن عبد المستقنع زاد شرح المربع الرو  حللشية. 2324مسند أحمد رقم (  

 على الدواني الرواكهوانظر المزيد في  هـ 2370 - اْلولى: الطبعة250/  4 النجد  الحنبلي العللصمي

،  بيتترو  العلميتتة الكتتتب دار 2/207  النرتتراو  غنتتيم بتتن أحمتتد للشتتيخ القيروانتتي زيتتد أبتتي رستتلللة

 27/7مجمو  الرتللوى لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تحقي  عبد الرحمن بتن محمتد قللستم  و
 .2775-2422مجمع الملك فهد 
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  الجهاد تعريف: المحور الثاني 

 : لفة الجهللد

 أو وهوالوستتع:  الرتتتح أو بلللضتتم الجهتتد: فلللمصتتدر جهتتداً،  يجهتتد جهتتد متتن متتأخو 

 الجهتتد:  وقيتتل"   جهتتدهم إال يجتتدون ال والتت ين: "  تعتتلللى قولتته بهمتتلل وقتتر  الطللقتتة،

 إ ا وأجهتدهلل دابتته جهتد يقتللل. المشقة هو بلللرتح والجهد ، والطللقة الوسع هو  بلللضم

).الفلليتة بمعنتى بتلللرتح الجهتد ويستتعمل.  طللقتهتلل فتو  الستير فتي عليهتلل حمل
1
 قتللل (

"  جهتدهم إال يجدون ال وال ين: "  تعلللى قللل لإلنسللن بلللضم الجهد قيل:  اْلصرهللني

 أخت :  واالجتهتللد 53: النتور"  أيمتللنهم جهد بللهلل وأقسموا: "  تعلللى وقللل 07: التوبة

 ). المشقة وتحمل الطللقة بب ل النر 
2
)  

 فللستتعمل،  القتتللل غير  عد بمعللني والسنة الكتللب في"  الجهللد"  مرهوم استعمل وقد

" كبيترا جهتللدا بته وجللهدهم : "  تعلللى كقوله والبرهللن بلللحجة والبيللن الدعو  بمعنى

 52:  الررقتتللن"   المنتتللفقين جللهتتد:"   تعتتلللى قولتته وكتت لك.  القتترآن يعنتتي 07:  الحتتج

)" وألسنتكم وأيديكم بأموالكم المشركين جللهدوا:"  وسلم عليه هللا صلى وقللل
3
 ) 

  الجهاد أقسام: المحورالثالث 

 واللسللن والحجة والدعو  بلللقلب هو ملل ومنه بللليد هو ملل منه الجهللد:  تيمية ابن قللل 

).  والصنللعة والتدبير والرأ 
4
) 

 وجهتللد بللللستللن، وجهتللد القلب، جهللد: أقسللم أربعة على ينقسم الجهللد:  رشد ابن قللل

 الشتهوا  عتن التنر  ومجللهتد  الشتيطللن جهتللد:  القلتب فجهللد .بلللسيف وجهللد بللليد،

لل : وجل عز هللا قللل. المحرملل   اْلَهتَوى َعتنن  التنَّْر َ  َوَنَهتى َربِّهن  َمَقللمَ  َخللفَ  َمنْ  َوأَمَّ

يَ  اْلَجنَّةَ  َف ننَّ  ، ٠٤: النللزعلل   . ٠٤: النللزعلل  اْلَمأَْوى هن

  نبيته بته هللا أمتر متلل  لتك ومتن. المنكتر عن والنهي بلللمعروف اْلمر:  اللسللن وجهللد

ُ  َصلَّى َهتلل َيتلل : قتللل وجتل عز ْلنه ، المنللفقين جهللد من َوَسلَّمَ  َعلَْيهن  هللاَّ بنتيُّ  أَيُّ تدن  النَّ  َجللهن

مْ  َواْغلُتظْ  َواْلُمَنللفنقنينَ  اْلُكرَّللرَ  تيرُ  َوبنتْا َ  َجَهتنَّمُ  َوَمتأَْواُهمْ  َعلَتْيهن   فجللهتد ٣٧: التوبتة اْلَمصن

                                                           
1
 اْلولى، الطبعة بيرو  – صللدر دار المصر ، اْلفريقي منظور بن مكرم بن محمد العرب، لسللن(  

 . بيرو  – المعللجم داار  إخراج الراز  القللدر عبد بن بكر أبي بن محمد الصحللح ومختللر
 

2
 القلتم دار 2770-2427 الثللنيتة الطبعتة 207 اْلصترهللني للراغب القرآن ألرللظ مرردا (  

 دمش 
3
 اْلصترهللني الراغتب ومرتردا 245:  رقتم الترمت   وستنن 3072 : رقتم  لأللبللني النسللاي صحيح(  

207 
4
 2/  207الكبرى الرتللوى ( 



2 
 

ُ  َصلَّى  نهتلل  تعتلللى هللا ْلن ؛ بللللسللن المنللفقين وجللهد ، بلللسيف الكرللر  َوَسلَّمَ  َعلَْيهن  هللاَّ

 متلل علتى أصتحللبه يقتتل أنته عنته يتحتدث لتاال عليهم الحدود فيقيم فيهم علمه يعمل أن

ُ  َصلَّى عنه رو  ُ  َصلَّى جللهد وك لك.  َوَسلَّمَ  َعلَْيهن  هللاَّ  قبتل المشتركين  َوَستلَّمَ  َعلَْيتهن  هللاَّ

 .خللصة بلللقول بقتلللهم يؤمر أن

 والمعللصتتي واْلبللطيتتل المنتتللكر عتتن المنتتللكر أهتتل اْلمتتر  و  زجتتر:  اليتتد وجهتتللد

 إليته يتؤد  متلل علتى والضترب بللْلدب الواجبلل ، الرراا  تعطيل وعن المحرملل ،

 . الخمر وشربة والزنلل  الق فة على الحدود إقللمتهم  لك ومن.  لك في االجتهللد

 ).الدين على المشركين قتللل السيف وجهللد
1
) 

وعبر الرقهللء . ته كلم إلعالءفي سبيل هللا  القتللل فهو الرقهللء اصطالح في الجهللد أملل

 : عن  لك بألرللظ 

)القتللل عمل في المبلللفة أو بلللقتللل، والطللقة الوسع ب ل:   الحنرية فعند
2
).  

 لته، حضتور  أو هللا، كلمتة إلعتالء عهتد    غيتر كتللفراً  مستلم قتللل:   الملللكية عندو

 ). والدفع الطلب جهللد التعريف ه ا فشمل.  له أرضه أودخوله
3
) 

 . ه ا عن والحنللبلة الشللفعية عند تعريره يخرج وال

 

 هتوحكم الجهاد أطوار: المحور الرابع 

نَ  : تعلللى قللل ينَ  أُ ن ُهمْ  ُيَقللَتلُونَ  لنلَّ ن َ  َوإننَّ  ُظلنُموا بنأَنَّ مْ  َعلَى هللاَّ هن ير   َنْصترن  37:الحتج" لََقتدن

 أطواروأحتتتوال، لتتته الجهتتتللد أن و لتتتك الجهتتتللد، فتتتي نزلتتت  التتتتي اآليتتتلل  أول هتتت  

 هللا صتلى والنبتي ، قلتة كتللنوا مكتة فتي المستلمون كتللن فلمتلل ، أحتوال لهم والمسلمون

 ، اْلقويتتللء وهتتم الفلبتتة لهتتم التت ين هتتم الكرتتر  وكتتللن ، القليتتل العتتدد معتته وستتلم عليتته

 عتن منهيتللً  وستلم عليته هللا صلى النبي وكللن  ويؤ ون، ينمستضعر كللنوا والمسلمون

 ، عتنهم والعرو عنهم بلللصرح مأموراً  كللن بل ، بلللجهللد يؤمر ولم الجهللد وعن القتللل

  َعتْنُهمْ  َفتللْعفُ  : وقتللل 77:الزخترف   َفللْصَرْح َعْنُهْم َوقُْل َستاَلم   : تعلللى له فقللل

ينَ  َعنن  َوأَْعرن ْ  : وقللل 257:عمران آل كن  الصتال  عليته فأمر 202:اْلنعللم اْلُمْشرن

 وال قلتتتتة كتتتتللنوا المستتتتلمين ْلن ؛ المشتتتتركين عتتتتن والصتتتترح بتتتتللإلعرا  والستتتتالم

                                                           
1
-2407 اْلولتتى الطبعتة2/342 القرطبتتي رشتد بتتن أحمتد بتتن محمتد الوليتتد أبتو الممهتتدا  المقتدملل  ( 

 اإلسالمي الفرب دار2777
2
 2772-2402 الثللنية الطبعة العلمية الكتللب دار الكللسللني، الدين عالء الصنللاع، بدااع ( 
 بيترو  الركتر دار  2/3 العتدو  الصعيد  علي الربللني، الطلللب كرللية شرح على العدو  حللشية(  3

2424-2774 
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 المشتركين يقتللبلون كيتف والمسلمون مستضعرون، وْلنهم ؛ الكرر  مقللبلة يستطيعون

 أمتر مكتة فري المشركون عليهم لقضى بلللقتللل أمروا فلو ، عد  وال عدد معهم ولي 

 قتري  أ ى اشتتد فلمتلل ، واإلعرا  والعرو عنهم بلللصرح وسلم عليه هللا صلى النبي

 وأصتتحللبه ، المدينتتة إلتتى بتتلللهجر  لتته هللا أ ن وأصتتحللبه وستتلم عليتته هللا صتتلى للنبتتي

 فحتين ، المدينتة إلتى هتللجر متن ومتنهم ، الحبشتة إلى هللجر من فمنهم وأو وا شردوا

 لتته وأ ن هللا أمتتر  وستتلم عليتته هللا صتتلى النبتتي قتتتل علتتى وتتترمروا قتتري  أ ى اشتتتد

 والستالم الصتال  عليته المدينتة إلتى هللجر فلملل . همأظهر بين من وأخرجه ، بلللهجر 

 وكتللن المستلمون وتقوى ، للمسلمين ومقراً  اإلسالم معقل هي المدينة وكللن  وتقوى،

 هللا صتلى النبتي بيعتة بعتد الموستم فتي اْلنصتللر متن كثيتر وأستلم وأنصللر، أتبلل  لهم

 أنتزل تعلللى فللهلل ، مظلومون ْلنهم ؛ بلللجهللد لهم تعلللى هللا وأ ن ، مرتين وسلم عليه

نَ  : اآلية ه   ينَ  أُ ن ُهمْ  ُيَقللَتلُونَ  لنلَّ ن َ  َوإننَّ  ُظلنُموا بنأَنَّ مْ  َعلَتى هللاَّ هن ير   َنْصترن  37:الحتج لََقتدن

 أموالهم وأخ وا ، مكة من ديللرهم من وأخرجوهم المسلمين، قري  ظلم  لملل: يعني

 ، بلللجهتتللد لهتتم هللا أ ن ،عتتن بيتتوتهم وديتتللرهم وظتتللهروا علتتيهم   دوهموشتتر وآ وهتتم

 لهتتم هللا وأ ن،  اْلختترى اآليتتة نزلتت   لتتك بعتتد ثتتم الجهتتللد، فتتي نزلتت  آيتتة أول فهتت  

 ، بلللقتتللل عليهم يهجم وال بقتللل، همويبدؤ وال قللتله من يقللتل ، الدفع قتللل لكن بلللقتللل

ْندَ  ُتَقللتنلُوُهمْ  َوال : وجل عز قوله هللا فأنزل دن  عن  َفت ننْ  فنيتهن  ُيَقتللتنلُوُكمْ  َحتَّتى اْلَحَرامن  اْلَمْسجن

ينَ  َجتتتَزاءُ  َكتتتَ لنكَ " .مدافعتتتة قتتتتللل: يعنتتتي 272:البقتتتر   َفتتتللْقُتلُوُهمْ  َقتتتللَتلُوُكمْ  " اْلَكتتتللفنرن

 مكتتة، فتتي الجهتتللد عتتن منهيتتون أنهتتم: اْلول.  الطتتور.الثتتللني الطتتور هتت ا 272:البقتتر 

 أ ن فقتد: الثلللتث الطتور أمتلل. الدفع جهللد في ورخ  أ ن الهجر  بعد الثللني والطور

 أن وهتو: الجهتللد فتي الرابتع الطور جللء ثم.  يقللتل لم عمن والكف قللتل من بقتللل هللا

ينَ  َوَقتللتنلُوا : تعتلللى قولته فتأنزل ، ودفللعتللً  هجومتللً  بلللقتتللل أمر هللا كن  َكَمتلل َكللفَّتةً  اْلُمْشترن

ينَ  َفتتللْقُتلُوا : ستبحللنه وأنتتزل. 32:التوبتة  َكللفَّتتةً  ُيَقتللتنلُوَنُكمْ  كن  َوَجتتْدُتُموُهمْ  َحْيتتثُ  اْلُمْشترن

 وأحتتوال أطتتوار فهتت   5:التوبتتة َمْرَصتتد   ُكتتلَّ  لَُهتتمْ  َواْقُعتتُدوا َواْحُصتتُروُهمْ  مْ َوُختتُ وهُ 

 .الجهللد

نَ  : تعتتلللى هللا يقتتول اآليتتة هتت   فرتتي عديتتد   لتتك فتتي والحكتتم ينَ  أُ ن ُهمْ  ُيَقتتللَتلُونَ  لنلَّتت ن  بنتتأَنَّ

َ  َوإننَّ  ُظلنُمتتوا مْ  َعلَتتى هللاَّ هن ير   َنْصتترن  ولكنتته ، وتعتتلللى ستتبحللنه قتتللدر فهتتو  37:الحتتج لََقتتدن

 ابتتتالء ، هللا لتدين نصترهم وليظهتر ، وقتوتهم جهتدهم المستلمون ليبت ل الجهتللد شتر 

 هللا يحتب متن عيتللن ظهتور وليظهتر ، الكلل ب من الصللد  ليتبين واختبللراً، وامتحللنللً 

 ، اآليلل  تلك في هللا بين كملل ، هللا سبيل في الجهللد في ومللله نرسه يب ل بأن ورسوله

نْ  : سبحللنه قللل ُكمْ  : تعلللى وقللل. 4:محمد بنَبْع    َبْعَضُكمْ  لنَيْبلُوَ  َولَكن  َحتَّتى َولََنْبلُتَونَّ

ينَ  َنْعلَتتمَ  تتدن تتْنُكمْ  اْلُمَجللهن ينَ  من تتللبنرن  أَمْ  : تعتتلللى وقتتللل.  32:محمتتد  أَْخَبتتللَرُكمْ  َوَنْبلُتتوَ  َوالصَّ

تتْبُتمْ  تتةَ  َتتتْدُخلُوا أَنْ  َحسن تتلل اْلَجنَّ ُ  َيْعلَتتمن  َولَمَّ ينَ  هللاَّ تتْنُكمْ  َجللَهتتُدوا الَّتت ن ينَ  َوَيْعلَتتمَ  من تتللبنرن  آل  الصَّ
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 متن الصتللد  ليتبتين ؛ وجتل عتز هللا متن واختبتللر وامتحللن ابتالء فريهلل.242:عمران

 قتتللل ولهتت ا اْلجتتور، لهتتم هللا ولتتيعظم ، المتتؤمنين متتن شتتهداء هللا وليتختت  ، الكتتلل ب

َ  َوإننَّ  : ستتبحللنه مْ  َعلَتتى هللاَّ هن ير   َنْصتترن  أن وتعتتلللى ستتبحللنه قتتللدر: أ  37:الحتتج  لََقتتدن

َمتتلل  كتتن، بكلمتتة واحتتد  لحظتتة فتتي ينصتترهم  ُكتتنْ  لَتتهُ  َيقُتتولَ  أَنْ  َشتتْيًالل أََرادَ  إنَ ا أَْمتتُر ُ إننَّ

 هللا بتتين كمتتلل وأستترار، لحكتتم الجهتتللد شتتر  وتعتتلللى ستتبحللنه لكنتته 72:يتت   َفَيُكتتونُ 

ُهمْ  َتتتأْلَُمونَ  َتُكوُنتتوا إننْ  : اْلختترى اآليتتة فتتي وتعتتلللى ستتبحللنه  َتتتأْلَُمونَ  َكَمتتلل َيتتأْلَُمونَ  َفتت ننَّ

نَ  َوَتْرُجونَ  ن  من  الحكتم متن شتياللً  أخترى آيتة في وبين . 204:النسللء  َيْرُجونَ  ال َملل هللاَّ

تت َ  : فقتتللل تتْنُكمْ  َوَيتَّخن ُ  ُشتتَهَداءَ  من تتبُّ  ال َوهللاَّ ينَ  ُيحن تتلللنمن ُ  َولنتتُيَمحِّ َ   الظَّ ينَ  هللاَّ  آَمُنتتوا الَّتت ن

ينَ  َوَيْمَحتت َ   ، للكتتللفرين ومحتت  للمتتؤمنين تمحتتي  242 - 240:عمتتران آل  اْلَكتتللفنرن

).وتعلللى سبحللنه  كرهلل التي الحكم من  لك وغير ، المؤمنين من الشهداء واتخلل 
1
) 

 

  علتهو القتال سبب: المحور الخامس 

 هتل يقللتتل ال متن قتل في االختالف إلى خالفهم ويرجع القتللل علة في الرقهللء اختلف

 الت كران المشتركين قتتل الحترب فتي يجتوز أنته ختالف فتال.   يقتتل ال أو لكرتر  يقتل

 أنته فتي بينهم خالف ال وك لك.  خالف فريه اْلسر بعد القتل وأملل.  المقللتلين البلللفين

 المرأ  قللتل  ف  ا ، والصبي المرأ  تقللتل لم ملل نسللاهم قتل وال صبيللنهم قتل يجوز ال

 النستللء قتتل عتن نهتى» - والستالم الصتال  عليه - أنه"  ثب  لملل و لك ، دمهلل استبيح

 . ) «لتقللتتتل هتت   كللنتت  متتلل»: مقتولتتة امتترأ  فتتي وقتتللل ، «والولتتدان
2
وقتتللل لخلللتتد   (

 . ) "تقتتتل امتترأ  وال عستتيرلل  ال: " عنتته  رضتتي هللا
3
 الصتتوامع أهتتل فتتي واختلرتتوا (

 والمعتتتو  ، يقتتللتلون ال التت ين والشتتيو  والزمنتتى والعميتتللن ، النتتلل  عتتن المنتتتزعين

 أصتتتحللب وال المعتتتتو  وال اْلعمتتتى يقتتتتل ال:  ملللتتتك فقتتتللل ؛ والعستتتيف والحتتتراث

 الرتللني الشتيخ يقتتل ال وك لك. به يعيشون ملل بقدر أموالهم من لهم ويترك ، الصوامع

 .فقط الشيو  تقتل ال: واْلوزاعي الثور  وقللل. وأصحللبه حنيرة أبو قللل وبه.  عند 

                                                           
 الشتتبكة موقتتع 4/222 الراجحتتي التترحمن عبتتد بتتن هللا عبتتد بتتن العزيتتز كثيرعبتتد ابتتن ترستتير شتترح ( 1

 الجللمع بيرو  العربي الكتللب دار3/222 الجصلل  علي بن أحمد بكر ْلبي القرآن وأحكللم اإلسالمية

 التراث إحيللء ط 227/ 3 المختللر الدر على المحتللر ورد العربي الكللتب دار ط 30/ 3 القرآن ْلحكللم

وفتح القدير من علم  342/ 27 المفني و  الركر دار ط 203/ 2 الكبير الشرح على الدسوقي حللشية و

والقرطبتتي  2/242دار الركتتر وبدايتتة المجتهتتد  2/200الترستتير محمتتد بتتن علتتي بتتن محمتتد الشتتوكللني 

2/342. 
 
2
 .وغير  4072: صحيح ابن حبللن رقم (  
3
 .4/57تخريج مشكلل  المصللبيح (  
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 هت   جميتع تقتتل:  عنته اْلصتح فتي الشللفعي وقللل. الحراث تقتل ال: اْلوزاعي وقللل

 . اْلصنللف

 ال فيته حتراب ال فمتن ، لمحللربتته صللحبه يقللتل إنملل مطلقللً  الكرر أن رأى حنيرة فأبو

 وافقه وقد.  وثنيين كللنوا وإن العرب الكتللب أهل غير من الجزية يأخ  وله ا ؛ يقللتل

 فتتي وسيللستتة تعزيتتراً  القتتتل يجتتوز هتت ا ومتتع قوليتته أحتتد فتتي وأحمتتد ملللتتك  لتتك علتتى

 . مواضع

  لكتونهم تركتوا والصبيللن النسللء أن الإ للدم المبيح هو الكرر نر  فعند  الشللفعي وأملل

  . منرعة بال الكرر من عند  سببهلل وامتنلل  الكرر لوجود المرتد فيقتل ، للمسلمين مللالً 

 الضترر وجتود هتو عنتد  فتلللمبيح اْلصلي الكللفر أملل : أنوا  عند  فلللمبيح أحمد وأملل

 فيته محللربتة ال متن يقتتل فال لسللن   أو بيد فلللمحللربة  ، اْلول أملل فيه النرع أوعدم منه

 متت هب هتتو كمتتلل ونحتتوهم والزمنتتى والعميتتللن والرهبتتللن والصتتبيللن النستتللء متتن بحتتللل  

 متتن ختتلل  نتتو  وهتتو يمتتللنإلا بعتتد الكرتتر هتتو عنتتد  فتتلللمبيح المرتتتد وأمتتلل،  الجمهتتور

. وللدين الدين ْلهل حرظ فقتله منه يخرج الدين في الداخل لكللن يقتل لم لو نهف  الكرر

.) العتدوان يحتب ال هللا ف ن الظلللمين على إال عدوان فال انتهوا ف ن: السد  وقللل
1
) .

 لعمتتوم بخصوصتتهلل اآلثتتللر بعتت  معللرضتتة اختتتالفهم فتتي الستتبب:  تيميتتة ابتتن قتتللل

 حتتى النتلل  أقللتتل أن أمتر » الثللبت   والستالم الصتال  عليه  قوله ولعموم ، الكتللب

َفتت نَ ا انَستتلََخ اْلَْشتتُهُر  : تعتتلللى قولتته فتتي و لتتك ،22: مستتلم رقتتم  «هللا إلتته ال: يقولتتوا

يَن َحْيُث َوَجدتُُّموُهْم  كن  راهبتلل مشترك كتل قتتل يقتضتي 5:التوبتة اْلُحُرُم َفللْقُتلُوْا اْلُمْشرن

 .غير  أو كللن

 عتن الحصتين بتن داود روا  ملل فمنهلل اْلصنللف ه   بللستبقللء ورد  التي اآلثللر وأملل

: قللل جيوشه بعث إ ا كللن»  وسلم عليه هللا صلى  النبي أن"  عبلل  ابن عن عكرمة

 ) " «الصوامع أصحللب تقتلوا ال" 
2
) 

 ال»: قتللل وستلم عليته هللا صتلى النبتي عتن ملللتك بتن أنت  عتن رو  متلل أيضلل ومنهلل

)«تفلوا وال. امرأ  وال صفيرا، طرال وال فللنيلل، شيخلل تقتلوا
3
 متلل أيضتلل  لتك ومتن،  (

 هلل أنرستتهم حبستتوا أنهتتم زعمتتوا قومتتلل ستتتجدون: " قتتللل أنتته بكتتر أبتتي عتتن ملللتتك روا 

                                                           
1
 الحنرتتي،دار نجتتيم ابتتن التتدين زيتتن التتدقللا ، كنتتز شتترح الرااتت  البحتتر20/202 الرتتتللوى مجمتتو  ( 

 4/225 عللبدين ابن وحللشية 2/202 والمفني 2/200البر عبد البن والكللفي 7/330 بيرو  المعرفة،

 منيتر التدكتور بتين اْلقتدمين والمعللصترينجهتللد الطلتب  بحتث ومراجع بيللن وينظرمزيد2/257 واْلم

 . 222خضيرالعبيد   هللشم
2
 .22/244ونخب اْلفكللر للعيني  5/327صحيح من رواية ابن عبلل  مجمع الزوااد للهيثمي (  
 .2224: سنن أبي داود رقم (  3
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 هرمتلل كبيترا وال صتبيلل وال امرأ  تقتلن وال: " وفيه ،" له أنرسهم حبسوا وملل فدعوهم

."(
1
 معللرضتة المستألة ه   في االختالف في اْلملك السبب يكون أن يشبه: ثم قللل  (

تتتبِّ  : تعتتتلللى قولتتته َ الَ ُيحن يَن ُيَقتتتللتنلُوَنُكْم َوالَ َتْعَتتتتُدوْا إننَّ هللان ن الَّتتت ن َوَقتتتللتنلُوْا فنتتتي َستتتبنيلن هللان

ينَ  َفتتت نَ ا انَستتتلََخ اْلَْشتتتُهُر اْلُحتتتُرُم َفتتتللْقُتلُوْا  : تعتتتلللى لقولتتته،  270: البقتتتر   اْلُمْعَتتتتدن

يَن َحْيتتُث َوَجتتدتُُّموُهْم  كن      : تعتتلللى لقولتته نللستتخة هتت   أن رأى فمتتن .5: التوبتتة اْلُمْشتترن

  ْيَن ُيَقللتنلُوَنُكم ن الَّ ن  لمتن أبتيح إنملل أوال القتللل ْلن ؛270: البقر   َوَقللتنلُوْا فني َسبنيلن هللان

ن  : تعتلللى قولته أن رأى ومتن. عمومهتلل علتى اآليتة:  قللل يقللتل َوَقتللتنلُوْا فنتي َستبنيلن هللان

يَن ُيَقللتنلُوَنُكمْ   الت ين اْلصتنللف هتؤالء تتنتللول وأنهلل محكمة، وهي ، 270: البقر   الَّ ن

 .تلك عموم من استثنللهلل  يقللتلون ال

 اقتلتوا»: قتللل  وستلم عليته هللا صتلى  هللا رستول أن سمر  بحديث الشللفعي احتج وقد

)«خهمرش واستحيوا المشركين، شيو 
2
 هتي إنمتلل عنتد  للقتتل الموجبتة العلة وكأن. (

 يقتتل ال أنته إلتى  هتب متن وأمتلل .الكرتللر جميتع فتي العلة ه   تطرد أن فوجب الكرر،

 - عمتتر كتتتللب أتللنتتلل: قتتللل وهتتب بتتن زيتتد عتتن رو  بمتتلل  لتتك فتتي احتتتج ف نتته الحتتراث

 فتتي هللا واتقتتوا وليتتدا، تقتلتتوا وال تفتتدروا، وال تفلتتوا، ال: "  وفيتته – عنتته هللا رضتتي

)". الرالحين
3
 المشترك، العستيف قتتل عتن النهتي ربيعتة بن ربللح حديث في وجللء ( 

 فمتتر غزاهتتلل، غتتزو  فتتي - وستتلم عليتته هللا صتتلى - هللا رستتول متتع ختترج أنتته» و لتتك

 فوقتتف مقتولتتة، امتترأ  علتتى - وستتلم عليتته هللا صتتلى - هللا رستتول وأصتتحللب ربتتللح

)" لتقللتتل هت   كللنت  ملل" : قللل ثم عليهلل وسلم عليه هللا صلى  هللا رسول
4
 نظتر ثتم ( 

 وال عستيرلل وال  ريتة يقتتلن فتال الوليتد بتن بخلللتد الحت : ْلحتدهم فقللل القوم وجو  في

)«امرأ 
5
 ؛ للقتتل الموجبتة العلتة فتي اختتالفهم الختتالفهم بلللجملة الموجب والسبب ( 

 زعتم ومتن المشتركين، من أحدا يستثن لم الكرر هي ل لك الموجبة العلة أن زعم فمن

 لتم متن استتثنى  كرتللر أنهتن متع النستللء قتتل عتن للنهتي القتللل إطللقة  لك في العلة أن

 .والعسيف كلللرالح إليه نرسه ينصب لم ومن ، القتللل يط 

 فتي واختلرتوا ، بلللستالح قتتلهم جتواز علتى المستلمون واتر . المثلة عن النهي وصح

 ويتروى عمتر، قتول وهتو ، بهتلل ورمتيهم بلللنتللر، تحتريقهم قوم فكر  بلللنللر، تحريقهم

 وإال جتللز، بت لك العتدو ابتدأ إن: بعضهم وقللل الثور ، سريللن  لك وأجللز. ملللك عن

 قولته العمتوم أملل للخصو ؛ العموم معللرضة اختالفهم في السبب ف ن:  وأيضلل .فال

                                                           
 3/370مرسل السنن الصفير للبيهقي  1
 حسن: وقللل 2573: سنن الترم   رقم (  2
 "واتقوا هللا في الرالحين " وله بدون ق 2325: صحيح ابن مللجه لأللبللني رقم (  3
 2/505صحيح أو حسن تحرة المحتللج من رواية ربللح بن الربيع الصيري والمحدث ابن الملقن (  4
 .4077: للني رقم صحيح ابن حبللن لأللب(  5
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يَن َحْيُث َوَجدتُُّموُهمْ َفللْقُتلُوْا  : تعلللى كن . قتتل متن قتتال يستتثن ولم ، 5: التوبة  اْلُمْشرن

 إن»: رجتل فتي قتللل  وستلم عليته هللا صتلى هللا رستول أن ثبت  فمتلل الخصتو  وأملل

) . «النللر رب إال بلللنللر يع ب ال ف نه بلللنللر، تحرقو  وال فللقتلو ، عليه قدرتم
1
 )  

 نستتللء فيهتتلل كتتللن ستتواء بلللمجتتللني ، الحصتتون رمتتي جتتواز علتتى الرقهتتللء عتتوام واترتت 

 علتى المنجنيت  نصتب  والسالم الصال  عليه النبي أن» جللء لملل ؛ يكن لم أو و رية،

) . «الطتتللاف أهتل
2
 متتن وأطرتتللل المستلمين متتن أستتللرى فيته الحصتتن كتتللن إ ا وأمتلل ( 

 وقتتللل. اْلوزاعتتي قتتللل وبتته بتتلللمنجني ، رمتتيهم عتتن يكتتف:  طللارتتة فقلللتت  المستتلمين

 كرتروا الت ين لعت بنلل تزيلتوا لتو" : تعتلللى قولته يجز  لم من ومعتمد .جللاز  لك: الليث

 .المصلحة إلى نظر فكأنه  لك أجللز من وأملل. 25: الرتح " أليملل ع ابلل منهم

 التي النكللية وأملل . ورقللبهم نروسهم في بهم تبلغ أن يجوز التي النكللية مقدار هو فه ا

  لتك؛ فتي اختلرتوا فت نهم ، والنبتلل  والحيتوان المبتللني فتي و لتك ، أمتوالهم في تجوز

 وال المواشتتي قتتتل يجتتز ولتتم العتتللمر، وتخريتتب والثمتتللر الشتتجر  قطتتع ملللتتك فأجتتللز

 أو كتللن كنيستة العتللمر وتخريتب المثمتر الشتجر قطتع اْلوزاعتي وكر .النخل تحري 

 تخريتب وكر  معللقل، لهم كللن  إ ا والشجر البيو  تحر : الشللفعي وقللل  لك، غير

 .معللقل لهم يكن لم إ ا الشجر وقطع البيو 

 الصتال  عليته  لرعلته  لتك فتي بكتر أبتي فعتل مخلللرتة اختتالفهم في السبب ف ن وإيضلل

.  «النضتتير بنتتي نختتل حتتر » والستتالم الصتتال  عليتته أنتته"  ثبتت  أنتته  لتتك ، والستالم

 تختتربن وال شتتجرا، تقطعتتن ال: " قتتللل أنتته بكتتر أبتتي عتتن وثبتت . 2045: مستتلم رقتتم 

 .(3)" عللمرا

أن القتللل لمن قللتل بقوله أو فعلته وهتو قتول الجمهتور فيقتول مبينتلل  تيمية ابن يرجحو

 يكتون أن هتو ومقصتود  الجهتللد، هتو المشترو  القتللل أصل كللن إ ا : القتللل مقصود

 المستلمين، بللترتلل  قوتتل هت ا منتع فمن ، العليلل هي هللا كلمة تكون وأن ، هلل كله الدين

 والشتيخ والراهتب ، والصتبيللن كلللنستللء والمقللتلة ، الممللنعة أهل من يكن لم من وأملل

 َيقللتتتل أن إال العلمتتللء جمهتتور عنتتد يقتتتل فتتال ، ونحتتوهم ، والتتزمن واْلعمتتى الكبيتتر،

 النستللء إال الكرتر، لمجترد الجميتع قتتل إبللحتة يترى بعضتهم كتللن وإن ، فعلته أو بقوله

                                                           
 2422: صحيح الجللمع لأللبللني رقم (  1
 377: رجللله ثقلل  المحدث ابن حجر العسقالني رقم (  2

3
  .إسناده جيد : قال  7/777إرواء الغليل لأللباني (  

  2/242 المقتصد ونهللية المجتهد بداية
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 إ ا يقللتلنلل لمن هو القتللل ْلن ؛ الصواب هو واْلول. للمسلمين مللالً  لكونهم والصبيللن

 . وأحللديث برية  لك على استدل ثم هللا دين إظهللر أردنلل

 بتل ، متنهم المقتدورعليهم قتل توجب ولم الكرللر، قتل الشريعة أوجب  وله ا:  قللل ثم

 يضتل أو إلينتلل، السترينة تلقيته أن مثتل القتللل؛ غير أو ، القتللل في منهم أُسرالرجل إ ا

 أو ، استتعبللد  أو قتلته متن ؛ اْلصتلح اإلمتللم فيته يرعتل ف نته بحيلة ، أويؤخ  الطري ،

، أو بمتتتللل   رللداتتتتهم أو عليتتته، المتتتن  الكتتتتللب عليتتته دلن  كمتتتلل الرقهتتتللء، أكثتتتر عنتتتد نرتتت  

)والسنة
1
.)  

 

   للجهاد التكليفي الحكم:  المحور السادس

 عتن ستقط التبع  بته قتللم إ ا الكرللية على فر  الجهللد أن إلى الرقهللء جمهور  هب

 ومعنتتى.  التتدين وإعتتزاز ، المشتتركين شتتوكة كستتر وهتتو المقصتتود لحصتتول البتتللقين

 لهتم جنتدا يكونتوا أن إمتلل ، جهتللدهم فتي يكرتون قتوم إليه ينه  أن الجهللد في الكرللية

 العتدو قصتدهم إ ا بحيتث تطوعتلل لته أنرستهم أعتدوا يكونوا أو ،  لك أجل من دواوين

 ستنة كتل فتي ويبعتث ، عنهتلل العتدو يتدفع من الثفور في ويكون ، بهم المنعة حصل 

 فتر  الجهتللد أن البتر عبتد ابتن عتن نقتل وقد.  بالدهم في العدو على يفيرون جيشلل

) . اْلمن مع ونللفلة ، الخوف مع كرللية
2
تلل ُ  أَثنتمَ ،  َيْكرني َمنْ  بنهن  َيقُمْ  لَمْ  وإنْ ( ،  ُكلُُّهتمْ  النَّ

يتعَ  َيَتَنتللَولُ  اْبتنَداانتهن  فني َفللْلخنَطللبُ .  النَّلل ن  َسللانرن  َعنْ  َسَقطَ ،  َيْكرني َمنْ  بنهن  َقللمَ  َوإننْ  ،  اْلَجمن

َرللَيةن  َفْر َ  أَنَّ  فني َيْخَتلنَرللنن  ُثمَّ ،  اْلَْعَيللنن  َكَرْر ن   قتللل،  لَهُ  النَّلل ن  َبْع ن  بنرنْعلن  َيْسقُطُ  اْلكن

مَ  أَنْ  َوإنيَّللكَ :  الدرالمختللر في َتهُ  أَنَّ  َتَتَوهَّ يَّ ْنتدن  أَْهلن  َعنْ  َتْسقُطُ  َفْرضن ومن  أَْهتلن  بنقنَيتللمن  اْلهن  الترُّ

تنْ  َفتللْلَْقَربن  اْلَْقتَربن  َعلَى ُيْرَر ُ  َبلْ  َمَثال َرللَيتةُ  َتَقتعَ  أَنْ  إلَتى اْلَعتُدوِّ  من  إال َتَقتعْ  لَتمْ  َفلَتوْ  اْلكن

 َغْيترن ن  بنرنْعلن  أََحد   َعنْ  َيْسقُطُ  ال اْلَْعَيللنن  فَرْر ُ . م  َوَصوْ  َكَصال    َعْيًنلل فُرن َ  النَّلل ن  بنُكلِّ 

َهتتللدُ  تتنْ  َواْلجن َرللَيتتلل ن  فُتتُرو ن  من تتةن  َقتتْولن  فنتتي،  اْلكن ْلتتمن  أَْهتتلن  َعللمَّ تتيَ .  اْلعن يدن  َعتتنْ  َوُحكن  ْبتتنن  َستتعن

نْ  أَنَّهُ ،  اْلُمَسيِّبن   الجهتللد إن: المستيب بتن ستعيد قتللل:  القرطبي قللل اْلَْعَيللنن  فُُرو ن  من

 لقتتول بيتتللن مزيتتد وستتيأتى -. المتتللوردى حكتتلل  أبتتدا، عينتته فتتي مستتلم كتتل علتتى فتتر 

 أمتة كتل علتى الجهتللد أن االجمتلل  عليته استمر وال ى: عطية ابن قللل - وغير  سعيد

 عتن ستقط المستلمين متن قتللم من به قللم ف  ا كرللية، فر  وسلم عليه هللا صلى محمد

 . عين فر  حينا  فهو االسالم بسللحة العدو ينزل أن إال البللقين،

ن  بَقْولن  لوجوبه واستدلوا َرللًفتلل اْنرنتُروا : َتَعلللَى هللاَّ تُدوا َوثنَقتللال خن تُكمْ  بنتأَْمَوالنُكمْ  َوَجللهن  َوأَْنرُسن

ن  َسبنيلن  فني ْبُكمْ  َتْنرنتُروا إال : َقتلللَ  ُثتمَّ  42: التوبة  هللاَّ .  37: التوبتة  أَلنيًمتلل َعتَ اًبلل ُيَعت ِّ

                                                           
 .27/354 تيمية ابن اإلسالم شيخ وفتللوى ورسللال كتب(  1
2
 .252/  2 اإلكليل وجواهر ، 203/  2 الدسوقيحللشية (  
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 هللا رضتي ُهَرْيتَر َ  أَُبتو َوَرَوى. 222:  البقتر   اْلقنَتتلللُ  َعلَتْيُكمْ  ُكتنبَ  : ُسْبَحللَنهُ  َوَقْولنهن 

بنتتيَّ  أَنَّ  عنتته ثْ  َولَتتمْ ،  َيْفتتزُ  َولَتتمْ  َمتتلل َ  َمتتنْ : "  َقتتلللَ  وستتلم عليتته هللا صتتلى النَّ  َنْرَستتهُ  ُيَحتتدِّ

نْ  ُشْعَبة   َعلَى َملل َ ،  بنللْلَفْزون  )"  َفلل ن  من
1
) 

ن  بَقتْولُ  كرللية فر  أنه على ويستدل تُدونَ  َيْستَتون  ال : َتَعتلللَى هللاَّ تنْ  اْلَقللعن ننينَ  من  اْلُمتْؤمن

َررن  أُولني َغْيرُ  ُدونَ  الضَّ ن  َسبنيلن  فني َواْلُمَجللهن مْ  هللاَّ مْ  بنتأَْمَوالنهن تهن تلَ  َوأَْنرُسن ُ  َفضَّ ينَ  هللاَّ تدن  اْلُمَجللهن

مْ  مْ  بنأَْمَوالنهن هن ينَ  َعلَى َوأَْنرُسن دن ُ  َوَعتدَ  َوُكتال َدَرَجةً  اْلَقللعن  َوَهتَ ا.  75: النستللء  اْلُحْستَنى هللاَّ

ينَ  أَنَّ  َعلَتى َيتُدلُّ  تدن تينَ  َغْيترُ  اْلَقللعن َهتللدن  َمتعَ  آثنمن مْ  جن هن ُ  َوَقتلللَ ،  َغْيترن  َكتتللنَ  َوَمتلل : َتَعتلللَى هللاَّ

ُنونَ  نْ  َنَررَ  َفلَْوال َكللفَّةً  لنَيْنرنُروا اْلُمْؤمن تْنُهمْ  فنْرَقتة   ُكتلِّ  من  222: التوبتة   لنَيَتَرقَُّهتوا َطللانَرتة   من

ن  َرُسولَ  َوْلَنَّ  َراَيلل َيْبَعثُ  َكللنَ  وسلم عليه هللا صلى هللاَّ . أَْصتَحللبنهن  َوَسللانرُ  ُهوَ  َوُيقنيمُ ،  السَّ

لل وا الَّتني اآلَيةُ  َفأَمَّ تلل    اْبتنُ  َقتلللَ  َفَقدْ ،  بنَهلل اْحَتجُّ  َكتللنَ  َوَمتلل " :  تعتلللى قولته َنَستَخَهلل:  َعبَّ

ُنونَ  )"  َكللفَّةً  لنَيْنرنُروا اْلُمْؤمن
2
)  . 

 

  عين فرض الجهاد صيرورة: المحور السابع 

 :  اآلتية الحللال  من كل في عين فر  الجهللد يصير أنه إلى الرقهللء جمهور  هب

 وتعتين ، االنصتراف حضتر متن علتى حرم ، الصرللن وتقللبل ، الزحرللن التقى إ ا - أ

يَن آَمُنوْا إنَ ا لَقنيُتْم فنَاتًة َفتللْثُبُتواْ  : تعلللى لقوله ، المقللم عليه َهلل الَّ ن  ، 45 :اْلنرتللل  َيلل أَيُّ

ينَ  : قوله إلى  42 للبنرن َ َمَع الصَّ
 .   َواْصبنُروْا إننَّ هللان

 أو ، صتبيلل أو امرأ  كللن ولو الدفع عليهم فيتعين ، بفتة قوم على العدو هجم إ ا - ب

 بمكتللن كتللن متن علتى فيتعتين ، دفعته علتى قتدر  لهتم ولتي  ، بقتربهم متن علتى هجم

 ومحتل ، أنرسهم عن الدفع عن العدو فجأهم من عجز إن معهم يقللتلوا أن لهم مقللرب

 بمعللونة بتشللغلهم عدو من وبيوتهم نسللاهم على يخشوا لم إن بقربهم من على التعين

 أو لنتلل بلتد  إ ا دخل الكرتللر:  المنهللج قللل في . إعللنتهم تركوا وإال ، العدو فجأهم من

 بلللستكللن المأهولتة المتدن عتن بعيداً  كللن ولو اإلسالم دار في بلج أو جزر في ينزلوا

 خرللفتللً  انرتروا" : تعتلللى قللل عين فر  حينا  الجهللد ويكون بلللممكن دفع أهلهلل فليزم

 ْلحتتد يجتتوز وال والمكثتتر متتنهم المقتتل الجميتتع يعتتم فتتلللنرير،  42: التوبتتة "  وثقتتللالً 

)" والمللل واْلهل المكللن لحرظ تخلرهم إلى ُيْحَتللجُ  من إال التخلف
3
 عليته هنتلل والتدفع (

                                                           
 .2502: رقم لأللبللني داود أبي صحيح(  1
 2/022 للقرطبتي القترآن ْلحكتللم والجتللمع القللهر  مكتبة 342/  7المفني.  َداُود َوأَُبو اْلَْثَرمُ  َرَوا ُ(  2

.  التتراث إحيتللء ط 3/220 عللبتدين ابتن وشترح المختللر الدر على المحتللر ورد العربي الكتللب دار ط

 . بمراجعهلل الرقهية الموسوعة وتنظر
 .  22/ 4 النوو  لإلمللم المنهللج شرح المحتللج دليل(  3
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 والتنر  التدين عتن ضتررهم دفتع فت ن العتدو، هجتم إ ا:  الترو  في قللل.  االجملل 

 بال إليه النرير يجب أنه ريب فال اإلسالم بالد العدو دخل وإ ا إجمللعلل واجب والحرمة،

 المكللن أهل جميع على يجب هل لكن به ا، صريحة أحمد ونصو  ، غريم وال والد إ ن

 أوال؟ الكرللية إليه نرر إ ا النرير

 هللا لقتتول ؛ قتتللطع عتت ر لتته متتن إال معتته النريتتر لتتزمهم قومتتلل اإلمتتللم استتتنرر إ ا - ج 

يَن آَمُنتتواْ  : تعتتلللى َهتتلل الَّتت ن تتللَقْلُتْم إنلَتتى  َيتتلل أَيُّ
ن اثَّ َمتتلل لَُكتتْم إنَ ا قنيتتَل لَُكتتُم انرنتتُروْا فنتتي َستتبنيلن هللان

ْنَيلل فني اآلخنَر ن إنالَّ َقلنيل   َن اآلخنَر ن َفَملل َمَتللُ  اْلَحَيلل ن الدُّ ْنَيلل من يُتم بنللْلَحَيلل ن الدُّ   اْلَْر ن أََرضن

 جهتتللد ولكتتن الرتتتح بعتتد هجتتر  ال: "  وستتلم عليتته هللا صتتلى النبتتي وقتتللل.  37: التوبتتة

)"  فتتتللنرروا استتتتنررتم وإ ا ، ونيتتة
1
 اإلمتتتللم إلتتتى موكتتول الجهتتتللد أمتتتر ْلن و لتتك.  (

) .   لك من يرا  فيملل طللعته الرعية ويلزم ، واجتهللد 
2
)  

 

   الجهاد أنواع: المحور الثامن 

 الدفع جهاد و الطلب جهاد :  نوعللن الجهاد

  الطلب جهاد:  أوالا 

 ف متتلل ، بللإلستتالم لتتُتحكم بالدهتتم فتتي - المعللهتتدين غيتتر - الكرتتللر غتتزو:  الطلتتب جهتتللد

 فأصتل: "  االستالم شتيخ يقتول.  صتللغرون وهتم يتد عتن الجزيتة يعطوا وإملل يسلموا

 هللا صتلى هللا رستول دعتو  بلفتته متن فكتل ورستوله، هللا أعتداء الكرتللر جهللد هو ه ا

 تكتون ال حتتى قتلللته يجتب نتهف  لته يستتجب فلم به بعثه ال ى هللا دين إلى  وسلم عليه

. ) هلل كله الدين ويكون فتنة
3
) 

 الطلب جهاد حكم

 عتتن ستتقط التتبع  فعلتته إ ا - الجمهتتور رأ  علتتى - كرلليتتة فتتر :  الطلتتب جهتتللد

 ابتنقتللل .  عتين فتر  وقيتل ، تطتو  وإنمتلل فتر  لتي  أنته بعضتهم وقتللل البللقين،

 الجمهتور صتللر وإنملل عين فر  ال الكرللية على فر  أنهلل على العلمللء أجمع رشد

 وأمتلل 222: البقتر   ُكتنتَب َعلَتْيُكُم اْلقنَتتللُل َوُهتَو ُكتْر   لَُّكتمْ  : تعتلللى لقوله فرضلل لكونه

                                                           
 22/  4 البخللر  صحيح(  1
 .272/  0 والمحلى ، 352/  7 والمفني ، 252/  2 اإلكليل وجواهر ، 205/  2 الدسوقي حللشية(  2

 حللشية المستقنع زاد شرح المربع الرو  وحللشية ،20/232  الرقهية الموسوعة أخرى مراجع تنظر

: المتتوفى) النجتد  الحنبلتي العللصتمي قللستم بن محمد بن الرحمن عبد 250   4 ج المربع الرو 

 .هـ 2370 - اْلولى: الطبعة هـ2372
 أبوالعبتلل ، الحرانتي تيميتة بتن الحلتيم عبتد أحمتد تيميتة، ابتن اإلستالم شتيخ وفتتللوى ورسللال كتب(  3

 .34/ 27 النجد . العللصمي قللسم بن محمد بن الرحمن عبد:تحقي  ،2: ط تيمية، ابن مكتبة
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ُنوَن لنَينرنتُروْا َكرفَّتةً  : تعلللى فلقوله الكرللية على فرضلل كونه :  التوبتة  َوَملل َكللَن اْلُمْؤمن

 هللا رستتول قتتط يختترج ولتتم 75:  النستتللء"  الحستتنى هللا وعتتد وكتتال: "  وقولتته 222

).  النلل  بع  ترك إال قط وسلم عليه هللا صلى
1
) 

 المستلمين يجنتد أن عليته يجتب اْلعظتم اإلمتللم أن  والشتللفعية الحنللبلة عند والمشهور

 فتي فيجب:  قلللوا.  كرللية فر  الجهللد أن:   لك في دليلهم.  مر  عللم كل في للجهللد

 القتتللل فكتللن القتتللل عتن بتدل وهتي مر ، سنة كل في تجب الجزية ْلن مر ، سنة كل

 . مر  سنة كل في واجبلل

 ومستتحب نللفلتة أنته الرقهتللء بعت  وقتللل.  كرلليتة فتر  أنته علتى اْلربعتة فلللمت اهب

 ، الحستتن بتتن هللا وعبتتد   ، شتتبرمة وابتتن  دينتتللر، بتتن وعمتترو  عطتتللء،  هتتؤالء ومتتن

 . الكرللر يلي من على فر  قللل من ومنهم. البر عبد وابن  وسحنون،

 ال ولكتن برتر  لتي : يقتول كتللن الثتور  ستريللن أن عبيد أبو  كر:  الجصلل  قللل

 قتتتللل.  بعتتت  عتتتن بعضتتتهم فتتتيهم ويجتتتز ،  تركتتته علتتتي يجمعتتتوا أن النتتتلل  يستتتع

 موافت  وهتو الكرلليتة على فر  أنه م هبه ف ن سريللن قول ه ا كللن ف ن:  الجصلل 

 فتتي الختتالف لتتىإ وأشتتللر عمتتر ابتتن عتتن  لتتك فتتي الروايتتة و كتتر.  أصتتحللبنلل لمتت هب

) . شبرمة وابن دينللر بن وعمرو عطللء عن الرواية  كر كملل ، الرواية صحة
2
)  

 فتر  هتو التداود  وقتللل ، الرتتح بعتد تطوعتلل صللر:  سحنون قللل:  جز  ابن وقللل

) . الكرللر يلي من على
3
 متع كرلليتة فتر  أنه البر عبد ابن عن نقل:  الدسوقي وقللل(

)"  اْلمن مع ونللفلة ، الخوف
4
 أال فتر  أنته علتى العلمتللء أجمع:  رشد ابن وقللل ،(

).  تطو  إنهلل:  قللل ف نه الحسن بن هللا عبد
5
)  

  الدفع جهاد:  ثانياا 

ل قتتلل. بتتدخولهلل هتتم أو دخلهتتلل إن اإلستتالم بتتالد عتتن وصتتد  العتتدو قتتتللل: التتدفع جهتتللد

 فرضه إنملل كللن على الكرللية دون تعيتين،ول إن أ: قللل الجمهور من اْلمة : القرطبي

                                                           
 القتدير وفتتح 27/222 المهت ب شترح المجمتو  -2425 القللهر  الحديث دار2/243 المجتهد بداية(  1

 الركر دار ، 220الشوكللني محمد بن علي بن محمد الترسير، علم من والدراية الرواية فني بين الجللمع

 .253 هللشم عن بيرو  –

 .بيرو  العربي دارالكتللب3/222 بكر أبو الجصلل  الراز  علي بن أحمد القرآن أحكللم( 2
 2020-2432 اْلولتى الطبعتة 257  الفرنتللطي الكلبتي جتز  بتن أحمد بن محمد الرقهية، القوانين(  3

 . موال  محمد سيد  بن محمد الدكتور تحقي  اإلسالمية والشاون اْلوقللف وزار 
 بيرو  - الركر دار الدسوقي، عرفه محمد الكبير، الشرح على الدسوقي حللشية(  4
 2/277 الستتعودية - اْلنتتدل  دار هللا، عبتتد أبتتو الزرعتتي أيتتوب بكتتر أبتتي بتتن محمتتد الرروستتية،(  5

 . سلمللن بن محمود بن حسن بن مشهور: تحقي  اْلولى،: الطبعة( م 2773 -هـ 2424
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وقللل ابن عطية . إن الجهللد فر  على كل مسلم بعينه أبدا : وقللل سعيد بن المسيب 

وال   استمر عليه اإلجملل  أن الجهللد على كل أمة محمد على صلى هللا عليته وستلم 

 حكلليتة(1) .فتر  عتين  ستالم فهتو حينات كرلليتة إال إن ينتزل العتدو بستللحة اإلفر  

إ  اإلجمتتلل  علتتى أصتتل  فتتي العبتتللر  ؛تستتللهل فتتي قتتول ابتتن عطيتتة علتتى الاالجمتتلل  

 . كملل  كر  هو ، وإنملل الخالف وقع في جهللد الطلب الجهللد

 إن يختللف لكتن ، بته للمستلمين طللقتة ال كثيترا العتدو يكتون أن مثل ، الدفع قتلللمن و

 أن يجتب فهنتلل المستلمين، متن يخلرتون متن علتى العتدو عطتف عتدوهم عتن انصرفوا

  (2) .يسلموا حتى الدفع في عليهم يخللف من ومهج مهجهم يب لوا

 

 :  الدفع جهاد حكم

فتر  عتين بللترتلل  العلمتللء، حتتى يخترج العتدو متن بتالد المستلمين أو : جهللد التدفع 

ويعنتتون . وهتو المستتمى بلللصتتيللل عنتد الرقهتتللء إ ا دختل العتتدو اْلر  . يصتد عنهتتلل 

ودفتتع الصتتللال مشتترو  فتتي . علتتى الفيتتر بفيتتر حتت  االستتتطلللة والوثتتوب : بلللصتتيللل 

دفتع الصتللال وجتواز قتلته : قتللل ابتن حجتر . الجملة بل نقل بعضهم االترلل  على  لك

واحتجوا أيضلل بللإلجمتلل  بتأن :" إن لم يندفع شر  إال بلللقتل مجمع عليهلل، وقللل أيضلل 

يء تتتل الشتتللهر أنتته ال شتتمتتن شتتهر علتتى آختتر ستتالحللً ليقتلتته، فتتدفع عتتن نرستته، فق

 (3)".عليه

قتللل الدفع أشد أنتوا  دفتع الصتللال عتن الحرمتة والتدين فواجتب : وقللل شيخ االسالم 
إجمللعلل فلللعدو الصللال ال   يرسد الدين والدنيلل ال شيء أوجب بعد اإليمتللن متن دفعته 

  . (4). فال يشترط له شرط بل يدفع بحسب اإلمكللن 

ِْ َىاَووه  اَتْةُلَ وو َ  : بقولتته تعتتلللى  واستتتدلوا لمشتتروعية قتتتل الصتتللال  دُ  َُ   َواَل ُتْلقُوووْ  َأَيْدوو
فللالستسالم للصللال إلقللء بلللنر  للتهلكتة ، لت ا كتللن التدفلل  عنهتلل  275 : البقر  سور 

ِْ َحَته اَل َتُ وَن َفْتَن    : ولقوله تعلللى . واجبلل  ولقولته .   37 :ستور  اْلنرتللل   َوَقاَتُلوُه

ْلنتته كمتتلل : ؛ قتتلللوا أيضتتلل  وستتيأتي مزيتتد متتن اْلدلتتة الحقتتلل : " صتتلى هللا عليتته وستتلم 
وْلنه قدر على إحيتللء  ؛يحرم على المصول عليه قتل نرسه ، يحرم عليه إبللحة قتلهلل 

                                                           
 .ونحمل2732الطبعة اْلولى مطبعة دار الكتب المصرية 37/  3القرطبي ترسير(  1
 بتن الترحمن عبد250   4 ج المربع الرو  حللشية المستقنع زاد شرح المربع الرو  حللشية(  2

 .هـ 2370 - اْلولى: الطبعة هـ2372: المتوفى) النجد  الحنبلي العللصمي قللسم بن محمد
3
 21/111: فتح البللر  (  
 حللال - السعودية ، اْلندل  دار2/277 هللا، عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد:  الرروسية(  4

  سلمللن بن محمود بن حسن بن مشهور: تحقي  اْلولى،: الطبعة - 2773 -2424
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وهت ا الحكتم شتللمل . نرسه ، فوجب عليه فعل  لك ، كلللمضطر ْلكل الميتة ونحوهلل  
  (1) .للمسلم والكللفر

 إهدار دم الصائل 

ومتن صتللل عليته : الصللال مهدر الدم وال كرللر  في قتله وال ضمللن قتللل ابتن قدامتة  
آدمتتي أو غيتتر  فقتلتته دفعتتللً عتتن نرستته لتتم يضتتمنه؛ ْلنتته قتلتته بلللتتدفع الجتتللاز فلتتم يجتتب 

أمتلل الصتللال فكتل قللصتد  متن مستلم  و متي  وعبتد  : " وقللل فتي الروضتة ( 2)".ضمللنه
دفعتته، فتت ن أبتتى التتدفع علتتى نرستته فتتال ضتتمللن وحتتر  وصتتبي  ومجنتتون  وبهيمتتة  يجتتوز 
إ ا قصد  رجل : وقللل النوو  المجمو  (3)" .بقصلل  وال دية وال كرللر  وال قيمة 

في نرسه أو مللله أو أهله بفير حت ، فيجتوز للمصتول عليته أن يتدفع طلللتب قتلته عتن 
نرستته أو طرفتته أو زوجتته أو ولتتد ، وملللتته، وإن أفضتتى التتدفع إلتتى قتلتته، وستتواء كتتللن 
الصللال آدمًيلل مكلًرلل كلللبلللغ العللقل، أو كتللن غيتر مكلتف كلللصتبي والمجنتون، أو كتللن 

وإ ا جللز دفعه بلللقتل، وهو متر  عليه، كتللن ... بهيمة كلللرحل الصللال والبعير الهللاج
 .(4)" نرسه هدًرا، مكلًرلل أو غير مكلف 

 الدفاع عن نفس الغير 

وأوجب جمهور الرقهللء في الجملة الدفلل  عن نر  الفير وملل دونهلل من اْلطراف إ ا 
عن قولهم في الدفلل  عن النر  إ ا كللن المصول عليه معصتوم  -صللل عليهلل صللال 

   (5). الدم ، بأن يكون من المسلمين أو من أهل ال مة ، وأن يكون مظلوملل 

:  النبتي  قتولللديتث فتي هت ا منهتلل ويجب التدفع فتي الصتيللل علتى الفيتر لعتوم اْلح
ال يتركته لمتن يريتد  بستوء فتجتب : أ    (6)((. . . المسلم أختو المستلم ال ُيستلمه ))

ْم :))   قولهو ،  ته نصر يُر َعلَتْيهن ْم أَْدَنللُهْم َوُيجن تنهن مَّ َمللُؤُهْم َيْسَعى بن ن اْلُمْسلنُموَن َتَتَكللَفأُ دن
َواُهْم  ْن اْمرن   َيْخُ ُل اْمَرأً ُمْسلنًملل :)) وقوله  (7)(( أَْقَصللُهْم َوُهْم َيد  َعلَى َمْن سن َملل من

ع  ُتْنَتَهُك فنيهن ُحْرَمُتُه َوُيْنَتقَ  ن  ُمْسلنًملل فني َمْوضن ُ فني َمتْوطن هن إنالَّ َخَ لَُه هللاَّ ْرضن ْن عن ُ  فنيهن من
تهن  ْرضن تْن عن تع  ُيْنتَتَقُ  فنيتهن من ْن اْمرن   َيْنُصُر ُمْستلنًملل فنتي َمْوضن ُيحنبُّ فنيهن ُنْصَرَتُه، َوَملل من

ن  ُيحنبُّ ُنْصَرتَ  ُ فني َمْوطن ْن ُحْرَمتنهن إنالَّ َنَصَر ُ هللاَّ  (8)((. هُ َوُيْنَتَهُك فنيهن من

                                                           
 27/204وانظرمراجع أخرى واْلدلة في الموسوعة الرقهية  153/  5حللشية ابن عللبدين (  1
 5/455الشرح الكبير البن قدامة (  2
 :(984/ 3)روضة الطالبين وعمدة المفتين (  3
 2/403المجمو  (  4
 27/202الموسوعة الرقهية  ومراجع أخرى في 477/  2أحكللم القرآن للجصلل  ( 5
 2524: مسلم رقم (  6
 2052: سنن أبي داود رقم(  7
 حسن 3/202الترغيب والترهيب( 8
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ن  :وقللل القرطبي في قوله تعلللى  تي َحتَّتى َترنتيَء إنلَتى أَْمترن هللاَّ  َفَقتللتنلُوا الَّتنتي َتْبفن

عليه بنى العلمللء أنه إ ا دفع الصللال على النر  أو على المللل عن نرسه أو عن مللله 

 . (1)" أو نر  غير  فله  لك وال شيء عليه

  قتل الصائل وشبهة الفتنة

فقتللل الرتنة هو . بينن عند الرقهللء بين قتللل الصيللل وأحكللمه ، وقتللل الرتنة فر  

، يبدأ بلللصلح بين الرتأتين ال   فه ا ال   يقع بين مسلمين  لمفنم أو عصبية ونحو  ،

 .وه ا بخالف ملل نحن فيه  ومشروعية قتللل من من لم ترئ منهملل ،

َهتلل :))ال شبهة وال فتنة في قتل الصللال بملل قد يستدل به بقول بقول  النبي ف إننَّ

تي فنيَهتلل َخْيتر   تي فنيَهتلل، َواْلَمللشن تْن اْلَمللشن ُد فنيَهلل َخْيتر  من َسَتُكوُن فنَتن  أاََل ُثمَّ َتُكوُن فنْتَنة  اْلَقللعن

ي إنلَْيَهلل، أاََل َف نَ ا َنَزلَْ  أَْو َوَقعَ  للعن ْن السَّ ْ  َفَمْن َكللَن لَُه إنبنل  َفْلَيْلَحْ  بن نبنلنتهن، َوَمتْن َكللَنتْ  من

تهن  هن، َوَمتْن َكللَنتْ  لَتُه أَْر   َفْلَيْلَحتْ  بنأَْرضن َيتلل : َقتللَل َفَقتللَل َرُجتل  ((. لَُه َغَنم  َفْلَيْلَحْ  بنَفَنمن

ن أََرأَْيَ  َمْن لَْم َيُكْن لَُه إنبنل  َواَل َغَنم   ؟ َقللَل َرُسوَل هللاَّ ُد إنلَى َسْيرنهن َفَيتُد ُّ :))َواَل أَْر   َيْعمن

، ُثمَّ لنَيْنُج إنْن اْسَتَطللَ  النََّجللءَ  اللَُّهمَّ َهْل َبلَّْفُ ؟ اللَُّهتمَّ َهتْل َبلَّْفتُ ؟ اللَُّهتمَّ . َعلَى َحدِّ ن بنَحَجر 

 .؟ ((َهْل َبلَّْف ُ 

حللديتتث قبلتته وبعتتد  ممتتلل هتت ا الحتتديث واْل" :فقتتد أجتتللب  النتتوو  عتتن هتت ا فقتتللل 

متللء فتي قتتللل الرتنتة، يحتج به من ال يرى القتللل في الرتنة بكل حللل، وقتد اختلتف العل

ال ُيقللتل في فتن المسلمين وإن دخلوا عليه بيته وطلبتوا قتلته فتال يجتوز : فقللل  طللارة

 لتته المدافعتتة عتتن نرستته؛ ْلن الطلللتتب متتتأول، وهتت ا متت هب أبتتى بكتتر  الصتتحللبي 

ال يتدخل : للل ابن عمر وعمران بتن الحصتين رضتي هللا عتنهم وغيرهمتلل وق. وغير 

فه ان الم هبللن مترقللن على ترك الدخول في جميع . فيهلل لكن إْن قُصد دفع عن نرسه

يجتتب نصتتر : وقتللل معظتتم الصتحللبة والتتتللبعين وعللمتة علمتتللء اإلستالم . فتتن اإلستتالم

ي   :ل تعلللىه بمقللتلة البللغين كملل قللالمح  في الرتن والقيللم مع   ...َفَقللتنلُوا الَّتني َتْبفن

اآلية، وه ا هو الصحيح، وتتتأول اْلحللديتث علتى متن لتم يظهتر لته المحت ، أو علتى 

طللارتين ظتلللمتين ال تأويتل لواحتد  منهمتلل، ولتو كتللن كمتلل قتللل اْلولتون لظهتر الرستللد 

 . 20-7-27)شرح مسلم  (2)"  واستطللل أهل البفي والمبطلون

 عتن الرجتل يتدفع أن إبللحتة متن قلنتلل  ومتلل: " بطللل الجمهور وقللل ابنه ا قول 

 التت   الحتتللل بتتين يرتتر  كتتللن ف نتته اْلوزاعتتي، إال العلتتم أهتتل عتتوام قتتول وملللتته نرستته

 فتي فقتللل إمتللم، وال فيهتلل جمللعتة ال التتي الرتنتة حتللل وبتين وإمتللم جمللعتة فيهتلل للنلل 

 وأمنت  الجمللعتة، عتن الرتنة أقلع  إ ا" :  شهيد فهو مللله دون قتل من"  قوله ترسير
                                                           

1
 4/44اجلامع ألحكام القرآن (  

 ( .21-1-21)شرح مسلم /  2
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 وإن قللتلته، ملللته أو دمته يريتد لرجتل اللت  وقعد العدو، وجوهد البي ، وحج السبل،

 بتتن بمحمتتد اقتتتدى وملللتته دمتته يريتتد عليتته فتتدخل وقتتتللل فتنتتة معمعتتة فتتي النتتلل  كتتللن

 (1)" مسلمة

 قتل الصائل الكافر والمسلم 

التنر  ومتلل دونهتلل ، وال فتر  بتين ن  الرقهللء على أن الصللال يقتل دفللعلل عن 

أن يكتتون الصتتللال كتتللفرا أو مستتلملل ، عتتللقال أو مجنونتتلل ، بلللفتتلل أو صتتفيرا ، معصتتوم 

سواء كتللن هت ا الكتللفر معصتوملل أو غيتر . الدم أو غير معصوم الدم ، آدميلل أو غير  

معصوم ، إ  غير المعصوم ال حرمة له ، والمعصوم بطلت  حرمتته بصتيللله ، وْلن 

الكتللفر الحربتي الت   يستتحل دمتللء : قللل ابن تيمية . م للكللفر  ل في الدين ،االستسال

المستلمين، وأمتتوالهم، ويتترى جتتواز قتتتلللهم، أولتتى بلللمحللربتتة متتن الرللستت  التت   يعتقتتد 

 . (2)تحريم  لك

ولكتن قتد يكتون الصتيللل جمللعيتلل وهتو اْلشتد . وه ا دفع الصتللال إ ا كتللن فتردا 

 .واْلنكى  وه ا ملل نعر  له 

 التحزب للصيال 

دختتتول عتتتدو أر  : أوال : ونقصتتتد بتتته أن يكتتتون الصتتتيللل جمللعيتتتلل فيشتتتمل 

أن  يكتتون الصتتيللل متتن داختتل بتتالد المستتلمين جمللعيتتلل ، أو متتن : المستتلمين ،وثللنيتتلل 

مستتلمين دخلتتوا بتتالدا إستتالمية وقصتتدوا النتتلل  بلللقتتتل ونحتتو   ، وعجتتز الحتتللكم عتتن 

 .مواجهتهم وقتلهم أوطردهم 

 :نه وفيملل يلي بيلل

متتتلل حتتتدث ومتتتلل هتتتو حتتتللدث فتتتي تللريخنتتتلل المعللصتتتر متتتن احتتتتالل :  فمتتتن اْلول

المستتتعمرين أرضتتلل إستتالمية ، مثتتل احتتتالل واغتصتتللب أر  فلستتطين ، واستتتعبللد 

أهلهلل واستنزاف خيراتهلل ، فيجب مواجهتهم من أهل فلسطين ومتن المستلمين جميعتلل 

متتن أدنللهتتلل إلتتى حمتتل  بشتتتى أنتتوا  المواجهتتة. اْلقتترب فتتللْلقرب واْلقتتدر فللْلقتتدر 

الستالح أفترادا وجمللعتتلل  أو حتروب عصتتللبلل  ، حتتى يقتتي  هللا النصتر والتحريتتر 

 .فجهللدهم من جهللد الدفع . وإخرج المحتل 

 

                                                           
النقل عن ابن بطللل عن بحث جهللد الطلب عند اْلقدمين / 6البن بطللل " شرح صحيح البخللر  (  1

 151والمعللصرين  د منير هللشم 
 1/500وقللله أيضلل الشربيني في اإلقنلل  .11/071مجمو  الرتللوى (  2
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كتل مواجهتتة لظتلللم أو حتتللكم أظهتر الكرتتر البتواح ، أو استتتحل دم : ومتن الثتتللني 

ر والمرأ  ، وهتدملل أعراضهم ، أو أموالهم ، قتال لألنر  الصفير والكبي المسلمين أو

للبيو  ، وإخراج أهلهلل منهلل ومن ديللرهم وتشريدهم والمظللهر  عليهم  ، وقد يكتون 

ثتم إنهتم لتم يجتدوا ستبيال فتي حرتظ . صيللله أشد على النلل  من دخول العدو ديتللرهم 

ستواء أكتللن . أنرسهم وأعراضهم وأموالهم إال الدفع فيدفعوا عن أنرسهم دفتع الصتللال 

خل بالدهم أم جمللعة ولو مسلمة دخلوا وأعملوا في النلل  القتتل فتي الصللالون من دا

: " فهم مشمولون بقول النبي صلى هللا عليته وستلم .. بيوتهم ومقللر أعملللهم ونحوهلل 

 فهتو أهلته دون قتتل ومتن شتهيد فهتو دمته دون قتل ومن شهيد فهو مللله دون قتل من

ن  َرُستتولن  إنلَتتى َرُجتتل   َجتتللءَ : َقتتلللَ  ُهَرْيتتَرَ ، أَبنتتي وَعتتنْ . (1) " شتتهيد  عليتته هللا صتتلى - هللاَّ

يتتدُ  َرُجتل   أََتتتللنني إننْ  أََرأَْيت َ : َفَقتتلللَ  - وستلم تهن  اَل »: َملللني؟،َقتتلللَ  أَْخت َ  ُيرن : ،َقتتلللَ «َملللَتتكَ  ُتْعطن

يد   َفأَْنت َ »: َقَتلَنني؟،َقتلللَ  إننْ  أََفَرأَْيت َ : ،َقلللَ «َفَقللتنْلهُ »: َقللَتلَننَي؟،َقلللَ  إننْ  أََفَرأَْي َ  : ،َقتلللَ «َشتهن

وتلزم حينا  نصر  المسلمين لهم اْلقترب  (2)«النَّللرن  فني ُهوَ »: َقَتْلُتُه؟،َقلللَ  إننْ  أََفَرأَْي َ 

 التدفع جهتللد : "القيم موازنلل بين جهللد الطلتب والتدفع  ابن ويسند  لك قول. فللْلقرب 

 أبتتيح ولهتت ا الصتتللال ، دفتتع بتتللب يشتتبه التتدفع جهتتللد فتت ن الطلتتب؛ جهتتللد متتن أصتتعب

 ،" ظلمتوا بتأنهم يقتللتلون للت ين أ ن"  تعتلللى هللا قتللل كمتلل نرسته عتن يتدفع أن للمظلوم

 دون قتتل ومتن شتهيد ، فهتو ملللته دون قتتل متن: "  وستلم عليته هللا صلى النبي وقللل

 علتتى الصتتللال ودفتتع وقربتتة ، جهتتللد التتدين علتتى الصتتللال دفتتع ْلن ؛" شتتهيد فهتتو دمتته

 قتتللل متن أوستع التدفع فقتتللل. شتهيد فهتو فيته قتتل ف ن ، ورخصة مبللح والنر  المللل

 ستيد  بت  ن العبتد فيته ويجللهتد يقتم أحتد كتل علتى يتعتين ولهت ا وجوبتللً ، وأعتم الطلب

 كجهتتللد ، وهتت ا غريمتته إ ن بفيتتر ، والفتتريم أبويتته إ ن بتتدون ، والولتتد إ نتته وبتتدون

 العتدو يكتون أن الجهتللد متن النتو  هت ا وال يشتترط فتي .والخند   أحد يوم المسلمين

 فكتللن المستلمين أضتعللف والخنتد  أحتد يتوم كتللنوا ، ف نهم فملل دون المسلمين ضعري

 فيه تبللح وله ا اختيللر، جهللد ال ودفع ضرور  جهللد حينا  ْلنه عليهم ؛ واجبللً  الجهللد

 ختللف إ ا ؟ الطلتب جهتللد فتي تبتللح وهتل النتو  هت ا فتي الحتللل بحسب الخوف صال 

 ، ومعلوم أحمد اإلمللم عن روايتللن هملل للعلمللء قوالن فيه كرته يخف ولم العدو فو 

 فيته هتو الت   الجهتللد هت ا من أوجب مطلوبللً  طلللبللً  اإلنسللن فيه يكون ال   الجهللد أن

 الختللل  الطلتب جهتللد التوجهين ، وأمتلل متن أرغتب فيه ، والنرو  مطلوب ال طلللب

 :رجلين أحد إال فيه يرغب فال

 وإمتلل.  هلل كلته الدين ويكون العليلل هي هللا كلمة لتكون يقللتل اإليمللن عظيم إملل -

 إال عنتته يرغتتب وال أحتتد كتتل يقصتتد  التدفع فجهتتللد والستتبي ، المفتتنم فتتي راغتب
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 ستتتللدا  يقصتتتد  هلل الختتللل  الطلتتتب وجهتتللد وعقتتتال ، شتترعلل المتتت موم الجبتتللن

 النتلل  خيتللر يقصتد  فه ا ومطلوبلل طلللبلل فيه يكون ال   الجهللد ، وأملل المؤمنين

    (1)"   الظرر ولمحبة للدفع أوسللطهم ودينه ويقصد  هللا كلمة إلعالء

 فتت ن خرابتته أو جبلللتته ولتتو ، اإلستتالم عمتتران الكرتتللر دختتل إ ا:  الشتتللفعية وقتتللل

، فيلزم  عظيملل أمرا كللن القصر مسللفة دون وبيننلل بينهم صللر أو لنلل بلد  دخلوا

 فتت ن:  ترصتتيل  لتتك وفتتي.  أطتتللقو  شتتيء أ  متتن أ  بتتلللممكن لهتتم التتدفع أهلهتتلل

 متنهم كتل علتى دفعهتم فتي الممكتن وجتب بفتة يهجموا لم بأن تأهب لقتللل أمكن

 إ ن بتال قو  فيهلل وامرأ  وعبد ومدين وولد فقير من عليه الجهللد من على حتى

 ومتن إلهملللته ، ستبيل ال الت   العظيم الخطر ه ا لمثل ، ويفترر  لك الولي من

 عليه فيجب كأهلهلل الجهللد أهل من يكن لم وإن من البلد  القصر مسللفة دون هو

 علتى هتم ومتن حكمهم في ؛ ْلنه لهم مسللعد  فيهم كرللية كللن وإن إليهم المجيء

  (2).  ومركوبلل سالحلل وجدوا حيث يلزمهم فوقهلل فملل الم كور  المسللفة

والت   ": قتللل ابتن المنت ر. ون كر هنتلل استتنللء الحتللكم  متن أحكتللم دفتع الصتللال 

 إال أنَّ  ،بفير ترصيل  عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عملل  كر إ ا أريد ظلمللً 

كل من يحرظ عنه من علمللء الحديث كلللمجمعين علتى استتثنللء الستلطللن لرثتللر 

ومقصتود هت  الحتتللكم ". التوارد  بتللْلمر بلللصتبر علتى جتور  وتتترك القيتللم عليته

فت ن . فهت ا ال يتدخل فتي أحكتللم الصتيللل . العللدل ال   لم يظهر منته كرتر بتواح 

البتتواح فيتتدخل فتتي حكتتم الختتروج وعدمتته إن وجتتد  القتتدر  علتتى  أظهتتر الكرتتر

 . نحن فيه  وه ا بللب آخر غير ملل. عزله أو الخروج عليه 

 وحديثاا  قديماا  الطلب جهاد حكم في الخالف: المحور التاسع 

 كرلليتة فتر  الطلب جهللد وأن ، ومشروعيته الجهللد أصل في اإلجملل  حكللية  كرنلل

 ختالف بللستيرللء أوردنلل كملل ، بللستحبللبه قللل من اْلقدمين ومن ، العلمللء جمهور عند

 العلتة أن الجمهتور واتجلل  ، الحرابة أو الكرر هو هل ،وعلته الجهللدسبب  في العلمللء

 يقتتل، ال ومن الحرب في يقتل من تصنيف ه ا على وانبنى ، الكرر ال المحللربة هي

 .العينية الررضية على وأنه الدفع جهللد حكم في حديًثلل وال قديمللً  ال الخالف يقع ولم
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 ويمكتتن ، الطلتتب جهتتللد حكتتم علتتى المعللصتترين ختتالف  كتتر علتتى هنتتلل الكتتالم ونعقتتد

 مشتتروعيته حيتتث متتن الطلتتب وجهتتللد ، الجهتتللد مشتتروعية فتتي الوفتتلل  محتتل حصتتر

 التدين متن معلومتللً  وأنكتر ، اْلمتة إجمتلل  ختر  وإال بخالفته قتللل متن أجتد فلم أيضلل،

 فللنستيللح ، اْلر  اإلستالم نعمتة عمت  ملل الطلب جهللد لوال إ ؛  بلللضرور  والواقع

 وإنمتلل ، ورهبتة حربتللً  اْلقتل منته وكللن ، ودعو  سلمللً  أغلبه كللن اْلر  في اإلسالم

 جهتتللد معنتتى تأويتتل هتتو الرقهتتللء متتن المعللصتترين كبتتللر كتللبتتلل  فتتي وقتتع رأيتتته التت  

 الرقهتتللء جتتل اتجتته كمتتلل ، الجهتتللد آيتتلل  بعتت  فتتي النظتتر يستتوغه تتتأويالً  ، الطلتتب

 الدولتة عالقتلل  فتي اْلصتل أن إلتى الدوليتة العالقتلل  فقه في كتبوا ممن المعللصرين

 فقهتللء عللمتة هت ا عتن يخرج يكللد وال ، الحرب ال السلم عالقة هي بفيرهلل اإلسالمية

 جهتللد أول متن أبترز إلتى بنلل ينحو التأويل ه ا ولعل ، كتبهم من عشرا  في العصر

وخللصتة فتي  ، القرضتللو  يوسف العالمة الشيخ فضيلة هو فيه القول وفصل الطلب

 وقتد -وهو متن جتزأين ويقتع فتي أكثتر متن ألتف صترحة  -" فقه الجهللد " كتللبه القيم 

 واإلسترللف التتهجم شللبه نقلل  في وأسرف ، يحتمله ال ملل الشيخ كالم حمنل من رأي 

 أهتون اْلمتر أن وأرى ، منته شتيء  كتر عن أضرب  ول ا ، العلمللء بين يلي  ال بملل

 الطلتب جهللد حمل وإنملل ، المشروعة ينف لم - هللا حرظه - يوسف فلللشيخ ،  لك من

 اْلمتة حتللل يوافت  بمتللممتلل قتللل بته بعت  اْلقتدمين متن الرقهتللء ، و معللنيته أحتد على

 رقعتتة توستتيع علتتى يحملتته فلتتم الواستتع بمعنتتلل  الطلتتب جهتتللد وأختت  ، اليتتوم اإلستتالمية

 ينللستب متلل علتى أولته وإنمتلل ، ديتللرهم فتي المستلمين غيتر ومحللربتة ، اإلسالم أر 

 وستللال واستتثمللر والتدعو  بلللكلمة الجهللد إلى فصرفه ، دوليللً  اْلمم واترللقلل  العصر

 إن بتل  لتك متن تمنتع ال جملة الدول نظم ف ن ، الدعو  نشر في تنوعهلل على اإلعالم

 اكترتتى الشتيخ أن ولتو ، والتنظم الحتدود تحتدهلل ال الحديثتة واالتصتللل اإلعتالم وستللال

 ، الطلتب جهتللد متن نتو  فه ا ، اْلمر من سعة في لكللن ه ا على الطلب جهللد بحمل

 وإعتزاز ، دعوتته ونشتر ، كلمتته إلعتالن هللا ستبيل فتي الجهتللد الطلب جهللد غللية إ 

 إليته الوصتول وأمكتن ، الستالح بقو   لك إلى الوصول يمكن لم ف ن ، وأهله اإلسالم

 وأحترى أولتى الواقتع وحتللل الحتللل هت   فتي فهي ،  اتهلل الفللية وحقق  سلمللً  بلللدعو 

 فضتي  ، الستلم دعتو  في الطلب جهللد حصر الشيخ ولكن ، ه ا تؤيد الشر  وقواعد

 متن إليته اتجته لمتلل الخطأ ينسب ولم ، مشروعيتة ينف لم حللل كل على لكنه ، واسعللً 

 متن وأحستبه ، يجتهتد أن يوستف للشتيخ ويحت  كمتلل ، اجتهتللدهم فلهتم ، قتديمللً  الرقهللء

 يكتتون أن متتن أقتتل وال ، المجتهتتدون فيتته عتتز التت   العصتتر هتت ا فتتي االجتهتتللد أهتتل

 وشتواهد. العصتر ومستتجدا  المعتللمال  فقته بللب في مجتهداً  أعنى ، جزايللً  مجتهداً 

 فمتلل ، الشتيخ ومؤلرتلل  وأبحللث لمشللركلل  المتللبعين الرقه ْلهل معلومة االجتهللد ه ا

 متن هتو دام متلل يجتهتد أن فله ، كتللب أو بحث أو فتوى فيه وله إال مستجد حللدث من
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 يؤخ  فكل ، يترك أو ويأخ  ينللق  أن الفير ح  ومن ، محله في اجتهللد  ووقع أهله

 . وسلم عليه هللا صلى القبر ه ا صللحب إال عليه ويرد منه

 وهت ا"  هللد فقه الج"  كتللبه في الشيخ  كرهلل التي المرللهيم ْلهم تلخي  نظر  ونلقي

ثتم نت كر بعت  .  المرصتلة واالستتنتللجلل  النصتو  سترد عن يفنينلل ربملل التلخي 

 . ليمكن بعد  التعلي  والمنللقشة والترجيح . النصو  

 وأنواعه الجهاد حقيقة: أوال

 من متتللبع عللرم لسيل اإلسالم مرللهيم من مرهوم يتعر  لمأنه : يوسف  الشيخ يرى

 الجهتللد، مرهتوم لته تعتر  كمتلل  خاللته متن والمستلمين اإلستالم لتىوإ ليهإ اإلسللءا 

 حيتلل  متن الجهتللد تلفتي أن تريتد فاتة فهنتللك". والترتريط اإلفتراط طرفي"  بين وقوعلل

 لتتىإ كلللتتدعو  مختلرتتة بتتدعللوى واإلستستتالم اإلستتتكللنة روح فيهتتلل تشتتيع وأن اْلمتتة

 للجهتللد عداوتته بلفت  لالستتعمللرال   عمالء بأنهم المؤلف يصرهم" والسالم التسللمح

 مثتل اليته التدعو  همهتلل وجعلت  جهتللد بتال إستالملل لهتلل اختلق  فر  اصطنلل  حد لىإ

 ضروستلل حربتلل الجهتللد فكتر  متن تجعل فاة هؤالء مقللبل وفي.  والقللديللنيين البهللايين

 ، الحتترب همبفيتتر المستتلمين عالقتتة فتتي عنتتدهلل فللْلصتتل ، كلتته العتتلللم علتتى تشتتنهلل

 يلتقتي وقتد.  مستلمين غيتر داموا ملل.  للمسلمين أعداء نهمأ جميعلل النلل  في واْلصل

 فتي هتو كمتلل الجهللد عرفوا ال ين المتحللملين المستشرقين بع  مع خيروناْل هؤالء

 وكتللد كللفتة المستلمين علتى كرلليتة فتر  بلللستيف، االسالم نشر" بأنه المعللرف داار 

     (1)  "سللدسلل ركنلل يكون أن الجهللد

 وتتدور الجهتللد لمتللد  اللفتو  التحليتل ختالل متن بطرفيته الفلتو له ا  الشيخ ويتصدى

 اإلستالم فقهتللء ولتدى والستنة القترآن فتي ورودهتلل تتبتع خالل ومن الوسع، ب ل حول

 القترآن فتي بلللجهتللد اْلمتر ورد فلقتد ، والقتتللل الجهتللد بتين واضتح ترري  لىإ لينتهي

" كبيترا جهتللدا بته وجللهتدهم" بلللقرآن دعو  جهللد مجرد بل قتللل يكن لم حيث المكي

 مجللهتد  فتي الوستع بت ل حول تدور عد  بمعللني وفقههملل والسنة القرآن في ورد كملل

 القتتللل، متن وستعأ الجهتللد يجعتل متلل وهتو التنر ، ومجللهتد  الشتيطللن ومجللهد  العدو

 والدعو  بلللقلب يكون -وسب  اإلشللر  إليه  – تيمية ابن عن المؤلف نقل كملل فلللجهللد

 للمستلمين، نرتع فيته فيمتلل والتتدبير والترأ  المبطتل، علتى الحجتة وإقللمتة اإلستالم لىإ

  عشترثتالث   كتر الت   القتيم ابتن عتن هت ا نحتو وينقتل". القتللل وهو بلللبدن والجهللد

 . الجهللد مراتب من مرتبة

 

                                                           
 . 2007   العربية الترجمة.االسالمية المعللرف داار . مللكدوالند(  1
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 الجهاد الفكري :  ثانيا

 ستتالميةإ علميتتة مراكتتز ب نشتتللء والثقتتللفي الركتتر  الجهتتللد أهميتتة علتتى الشتتيخ يؤكتتد

 فكريتتلل وإعتتدادهم،  وإيمتتللنهم عقتتولهم فتتي المترتتوقين الشتتبللب نوابتتغ تضتتم  متخصصتتة

 بتل العتلللم عتن عزلة لىإ ندعو ال. العصر ثقللفة وبين تراثنلل بين يجمع إعدادا وعلميلل

 هتم أخت وا كمتلل ومعللييرنلل فلسرتنلل وف  وند  منهم نأخ  ،  وحضللر ثقللفي ترللعل لىإ

 متن عليته نضري نأخ  ملل ولكن ، حضللرتهم عليهلل وبنوا وطوروا واقتبسوا قديملل عنلل

 الركريتة منظومتنتلل متن اجتزء يجعلته متلل اْلخالقيتة ومواريثنتلل شخصتيتنلل ومتن روحنلل

 . الحضللرية والقيمية

 فيته يلتقتي اللملل  اإلسالم في الجهللد لرقه استقرااه خالل من الشيخ يتوصل: وبلللعموم

 التدعو  بنشر اإلسالم داار  توسيع يعنى الطلب جهللد يرون ال ين الرقهللء جمهور مع

  أن هتتو الموضتتو  فتتي اجتهتتللد  وحللصتتل.   الجزيتتة أو اإلستتالم وإمتتلل الكرتتر دار فتتي

 : أنوا  الجهللد

 المجللل ويشمل:  المختلرة المجتمع حللجلل  يلبي ال   الجهللد وهو:  مدني جهللد

 والمجتتتللل التربتتتو و والتعليمتتتي واإلقتصتتتللد  واإلجتمتتتللعي الثقتتتللفي و العلمتتتي

 ..  الحضللر  والمجللل البياي والمجللل والطبي الصحي

 متلل ، بتلللقو  المستلمين علتى اعتتدوا إ ا اْلعتداء قتتللل بمعنتى:   عسكر  وجهللد

 . الدول به تعنى نو  وهو دواعيه تتوفر عندملل ل لك اإلستعداد يقتضي

 ، وغراازهتتتلل ، اإلنستتتللنية التتتنر  ميدانتتته جهتتتللد بتتته ويعنتتتي:  روحتتتي وجهتتتللد

 ..  ونوازعهلل

 تبلفته لتم متن كل إلى الرسلللة وتبليغ ، الدعو  إيصللل به ويعني:  دعو  وجهللد

 .  الدعو 

  الجهاد أهداف:  ثالثا

 منعهتلل يستتطيع ال ولكنته،  الحترب ويكتر  الستلم لتىإ دعتو  اإلسالم أن:  الشيخ يرى

 بستنة وإقرار  واقعيته من و لك ، عليه فرض   اإ الإ يخوضهلل وال لهلل يستعد وله ا

. وأخالقيتلل  شترااع متن بأستوار وإحللطتهتلل كوارثهتلل متن الحد على عمل لكنه التدافع

 .اْلخرى الديللنلل  من ، الضرور  بحرب إقرار  في استثنللء اإلسالم يكن ولم

: ترصتيل تحتهلل عنللوين في الشيخ يلخصهلل محدد  أهداف اإلسالم في الجهللد وأهداف

 للمستتلمين التتتدين وحريتتة ، التتدعو  حريتتة تتتأمين أ  الرتنتتة ومنتتع العتتدوان رد: وهتتي

 وفتتر  ، للعهتتود النتتللكثين وتأديتتب ، اْلر  فتتي المستضتتعرين وإنقتتلل  ، ولفيتترهم
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 متن اْلراضتي علتى واإلستتيالء التوستع لتي  أن ويقترر . اْلمتة فتي التداخلي السالم

 ختالف،واال التدافع في هللا لسنة منللف ف لك العلللم من الكرر محو وال ، الجهللد هدف

 لستنة أيضتلل منتللف فت لك بته يتؤمن ال من على اإلسالم فر  الجهللد هدف من ولي 

) . والتعدد  الديني ختالفاال في هللا
1
)  

 :  هللا حرظه يقول حيث الشيخ أقوال بع  إلى لننظر العر  ه ا وبعد

 المستلمونإليته  اضتطر والت   ، دار  عقتر فتي العتدو غزو هو ال   الطلب جهللد إن

 الستتلطلل  هتت   ، اإلستتالم علتتى التتدعو  طريتت  متتن الطللغيتتة الستتلطلل  ليزيحتتوا قتتديملل

 الوسمميلة هممو يعممد لممم إذ ، اليمموم إليممه بحاجممة نعممد لممم.. . شتتعوبهلل علتتى تحجتتر التتتي

 وقنتوا  وستللال أمللمنتلل أصتبح بتل.  األرض أممم على اإلسالم كلمة إليصال المتعينة

 جيو  إلي تحتللج وه  . .  الرضللاية والقنوا  اإل اعلل . . سلمية وسللال إنهلل.. شتى

 الرشللشتلل  وال بلللبنتللد  لتي  ولكتن المجهتزين، المتدربين المجللهدين من جرار  من

 يختتللطبون أحستتن، هتتي بتتلللتي والجتتدال والمعرفتتة، بتتلللعلم يجللهتتدون إنهتتم القنللبتتل، وال

) . منلل المطلوب من اْللف من واحد عندنلل ولي . المختلرة بلفللتهم لل الن
2

  )  

 بتتللب متتن يجعلتته وإنمتتلل الطلتتب جهتتللد مشتتروعية ينرتتي ال الشتتيخ نأ وجلتتي وواضتتح

 تعتين فلو ، اليوم المبرر ه ا انترى وقد   ، يبرر  ملل له كللن فقد ، والوسللال المصلللح

 الوستيلة هتو يعتد لتم إ  ، اليوم إليه بحللجة نعد لم:"  قوله صريح ه ا آخر نفشأ اليوم

، فلللحللجة إلى القتللل ليس  متعينة."  اْلر  أمم على اإلسالم كلمة إليصللل المتعينة

 . وبديلهلل نشر الدعو  فكرا وسلملل 

 بنيت  لقتد" :  -ارتجتللال  - قتللل أدلته عن سؤال على ردا الشيخ قللل آخر موضع وفي

 الجهللد أن : قلللوا فقد ، القديم من العلم أهل قللله ملل وه ا ، والسنة القرآن على موقري

 جمهتتور - الرقهتتللء شتترحهلل كرلليتتة فتتر  . عتتين فتتر  ويكتتون كرلليتتة فتتر  يكتتون

 فقته فتي الهيثمتي حجر البن التحرة جداً، القريبة المصللدر بع  على وأحيلك الرقهللء

 الثفتور تشتحن أن الكرلليتة فتر  أن قتلللوا الرملتي، التدين لشم  النهللية أو الشللفعية،

 ليخيرتتتوا بلللتتتتدريب ويعتتتدوا بلللستتتالح، يمتتتدوا وأن اإلستتتالمية والجنتتتود بلللمجللهتتتدين

 متتن لتتي . اْلعتتداء وإخللفتتة القتتو  شتتحن هتت ا الكرلليتتة فتتر  فتتي يكرتتي أ  اْلعتتداء،

 ويعترف القتو  تحضتر أن يكرتي قتد بتل كتال بلللرعتل، نقللتتل أن الجهتللد في الضرور 

َوَقتللتنلُوْا  : تعتلللى قولته في وك لك،  القديمة الرقه كتب في موجود ه ا اْلعداء، ب لك

قنتينَ  َ َمَع اْلُمتَّ يَن َكرفًَّة َكَملل ُيَقللتنلُوَنُكْم َكرفًَّة َواْعلَُموْا أَنَّ هللان كن  قلتته ومتلل 32: التوبتة اْلُمْشرن

 ومتلل" والقتتللل القرآن"  كتللبه في شلتو  الشيخ قللله وملل رضلل رشيد السيد قللله ملل هو

                                                           
 . وإضللفلل  الفنوشي راشد اْلستلل  لتلخي  تلخي (  1
 . 2/2275 الجهللد فقه(  2
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"  العالمتتة قلللتته ومتتلل ،"  الدوليتتة العالقتتلل  " كتللبتته فتتي زهتتر  أبتتو محمتتد الشتتيخ قلللتته

 قلللته ومتلل " اإلستالم فتي الدوليتة العالقلل  مبللد  كتللبه في الدراز عبدهللا محمد الشيخ

 ،"  اإلستتالمية الدولتتة أو الشتترعية السيللستتة"  كتللبتته فتتي ختتالف الوهتتللب عبتتد الشتتيخ

 شتتريعة فتتي والمستتتأمنين التت ميين أحكتتللم"  كتللبتته فتتي زيتتدان الكتتريم عبتتد والتتدكتور

 الرقته فتي الحترب أثتللر متن"  كتللبته في الزحيلي وهبه.د صديقنلل قللله وملل ،" اإلسالم 

إن اْلصتل فتي : يشير الشيخ إلى قتولهم  - العصر، علمللء من نوآخرو ،" اإلسالمي

 فمتتلل ، القتتدامى علمتتللءال وكتت لك -عالقتتة الدولتتة اإلستتالمية بفيرهتتلل الستتلم ال الحتترب 

 حتتى، ستالحللً  نصتنع لتم فتنحن!  تقللتلونهم وبم ، العلللم مقللتلة نريد أننلل على إصرارنلل

 تقتف التتي الطللغيتة القوى لنزيل قلللوا ه ا؟ قلللوا لملل ا  للهجوم القتللل أن قلللوا وال ين

) "النتتلل ؟  نقللتتتل لمتتلل ا ، التتدعو  وجتته فتتي أحتتد يقتتف ال اآلن - التتدعو  وجتته فتتي
1

  ) 

، والجنتوح إلتى  اْلمتة لحتللل الجبتر  والركون الواقع رقهب الطلب جهللد يربط فلللشيخ

 ،اإلستالمية التدول فيهتلل بملل العلللم دول جميع أقرته ال   المتحد  اْلمم ومواثي  السلم

 بأوستع التدعو  نشر وهو والبديل الممكن مسللحة إلى المصير يقتضي الواقع فقه وأن

 بليتغ اْلثر وأن الحدود اليوم تحد  وال ، الحدود يتخطى بمللبلللوسللال الحديثة  معللنيهلل

 .اْلر  أمم على اإلسالم عر  وأحسنوا الدعلل  جيو  له تررغ  لو

 نقتول متن استدالالته أقوى ومن غللية ولي  وسيلة الجهللد:  بعنوان فقر  الشيخ وعقد

 وجتتوب:" : حيتتث قتتللل . الشتتربيني  الخطيتتب العالمتتة عتتن نقلتته التت   التتن  الرقهتتللء

 ومتتلل ، الهدايتتة هتتو إنمتتلل بلللقتتتللل المقصتتود إ  ؛ المقللصتتد ال الوستتللال وجتتوب الجهتتللد

 ب قللمتة الهدايتة أمكتن لتو حتتى ، بمقصتود فلتي  الكرتللر قتل وأملل.  الشهللد  من سواهلل

يحصتل فتر  الكرلليتة بتأن يشتحن " وقولته  " الجهللد من أولى كللن جهللد بفير الدليل

)مع إحكللم الحصون والخنللد  وتقليد اْلمراء ،  اإلمللم الثفور بمكللفاين للكرللر
2
 ) 

 يتحزبتتون كمتلل لقتتلللهم نتحتتزب قتللل عطيتة ابتتن اإلمتللم عتن نتتللقالً  وكت ا قتول القرطبتي

) . لقتلللنلل
3
وه ا النقل . . فلللقول بأن جهللد الطلب من الوسللال ، وأن المقصد الهداية (

ال من حيث أن جهتللد الطلتب متن الوستللال ، وال  مللوالتعليل صحيحللن ال منللزعة فيه

:  عنتوان تحت  وغيتر  تيميتة ابن عن عد  نقول مر وقد. من حيث المقصود الهداية 

 . الكرر ولي  الحرابة أنه الجمهور قول وأن القتللل أوسبب علة

                                                           
  الجهتللد فقته وفتي المعنتى  اتته فتي ، القرضللو  يوسف الدكتور للشيخ الرسمي اإللكتروني الموقع(  1

2/22. 
 .2774-2425إلى معرفة معللني ألرللظ المنهللج دار الكتب العلمية   2/7 المحتللج مفني( 2
 232/ 7 الشتتعب دار القرطبتتي، اْلنصتتللر  أحمتتد بتتن محمتتد هللا عبتتد أبتتو القتترآن، ْلحكتتللم الجتتللمع(  3

 .2202 الجهللد وفقه القللهر 
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 ولتي  العتدو وإخللفتة القو  وإعداد الثفور شحن مجرد الطلب جهللد إن نقول ال ولكن

وعبللر  الشربيني التتي تلت   ،  ودعو  فتحللً  المسلمين غير بالد ودخول بلللرعل القتللل

أو بأن "  :حيث أتبع الشربيني العبللر  بقولهأن الشحن يكري لل نقله الشيخ تنري مراد م

 ." يدخل اإلمللم أو نللابه دار الكرر لقتلللهم 

 فيشملداد ، من مجرد الشحن واالستع وأعم أشمل الطلب جهللد نأ : يتبين فمملل سب 

 لكلمتة إعتالء المسلمين غير ديللر ودخول االلتحللم يشمل كملل ، العدو وإرهللب الشحن

 الشتحن مجترد هتو الطلتب جهتللد بتأن :الشتيخ  قتول إن بتل ، اإلستالم دعو  ونشر هللا

 التتتي والنقتتول ، اْلعتتداء ديتتللر ودختتول ، الرعلتتي القتتتللل عتتن عتتللد  ينرتتك ال والتحتتزب

 فتتي الجمهتتور قتتول تستتند صتتريحة أقتتواالً  لهتتم فتت ن ،  إليتته نستتب  متتن تلتتزم ال كتتر  

 . متررقللً  ال مجتمعللً  كالمهم فيؤخ  ، الطلب جهللد معنى

 لمرهتوم فيته عتر  موثت لته  بحتث فتي العبيتد  خضير هللشم منير الدكتور يقول و

 وانتهتى.  القرضتللوى  الشتيخ وجهتة و كتر والمعللصترين اْلقتدمين عند الطلب جهللد

 للمسلمين المصلحة به تقع ملل بقدر يجب هللا سبيل في الجهللد أن:  فللْلظهر  قوله إلى

 ولدينته والظهتور العلتو متن ولدينته والظهتور العلو من للمسلمين به ملل يحصل وبقدر

 يختلتف هت ا أن شتك وال.   لتك حصتول بقتدر الجهتللد فيجب والبيللن من الحجة أيضلل

 المعللصترون، إليته  هتب متلل رجحتللن لنتلل يتبتين ثم قللل مرجحلل . زمللن زمللن إلى من

 إلتى نظترتهم فتي واقعهتم متن ينطلقتون الرقهتللء فت ن. المعللصتر واقعنلل ينللسب ملل وهو

 وهت ا متبللينتة، اجتهتللداتهم تكتون وبلللتلللي مترللوتة للن  نظرتهم تكون ل ا النصو 

 عتلل  الت   - تيميته ابتن - اإلستالم شيخ برأ  مقللرنة المتقدمين آراء في جداً  واضح

 ستتنة التتتتللر يتتد علتتى بفتتداد ستتقوط وبعتتد ، المستتلمة للدولتتة المفتتول احتتتالل فتتتر  فتتي

 اْلربعتة الرقهتللء أراء عن يختلف ال   االستضعللف برقه البع  يسميه ملل أ  ،252

أشتير  – والعبللستي اْلمتو  العهتد فتي وتوستعهلل المسلمة الدولة قو  أيللم عللشوا ال ين

إلى أن ملل سب  من نقول عن ابن تيمية تنري أ  اختالف بينه وبين الجمهور بل همتلل 

  عنتتتد والمستتلمون - العتتلللم دول بتتين ومعللهتتتدا  دوليتتة اترللقتتلل  وبوجتتود. -مترقتتللن 

 نقللتتل ال بللننتلل يقولون ال ين المعللصرين الرقهللء رأ  بللتجلل  مللاالً  أجدني – شروطهم

 الرقهتتللء رأ  كتتللن لتتو حتتتى اليتتوم المستتلمين ينللستتب متتلل وهتت ا.  علينتتلل اعتتتدى متتن الإ

 الكرلليتة فر  أن  لك من المقصود" ونقل عبللر  عن المللورد  .  لك غير اْلقدمين

. " هللا ستبيل فتي الجهتللد  لتك ومتن به المقصود يحصل ملل بقدر و الحللجة بقدر يجب

(
1
 ، ينستخ لتم بتلل    الدفع وجهللد الطلب جهللد: ويقول الشيخ الدكتور سعود الرنيسللن  (

 عتددهلل فتي قويتة اْلمتة كللنت  فت  ا والضتعف، القتو  متن اْلمتة حتللل حستب هو وإنملل
                                                           

1
وجهتللد التدفع  الطلب بحث جهللدعن  –ولم أجد ه   العبللر  في الحللو   - 237 /24 الكبير الحللو (  

 .223  والمعللصرين اْلقدمين بين
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في  لهم والقعود المشركين وغزو والقتللل القتل بنصو  بللْلخ  مطلللبة فهي وعدتهلل

 اْلمتة كللنت  وإن صتللغرون، وهتم يد عن الجزية يدفعوا أو بللهلل ليؤمنوا مرصد؛ كل

 والمصتللبر  الصتبر بريتلل  اْلخت  فلللواجتب اليتوم المستلمين كحتللل مستضتعرة ضعيرة

ينَ  َتُستبُّوا َواَل  : -تعتلللى- قتللل حميتتهم، وإثللر  الكرللر محللرشة وعدم تن َيتْدُعونَ  الَّت ن  من

ن  ُدونن  َ  َفَيُسبُّوا هللاَّ ْلتم   بنَفْيترن  َعتْدًوا هللاَّ  ينترتي عالمتلل  هنتللك ولتي [ . 207:اْلنعتللم]  عن

 مستضتتعرة، ضتتعيرة اْلمتتة دامتت  متتلل القيللمتتة يتتوم إلتتى بتتلل  هتتو بتتل التتدفع جهتتللد بهتتلل

 كتل فتي والشوكة والركر العلم أهل لتقرير يخضع الجهللد نوعي من نو  أ  واختيللر

    (1). غيرهم  من بشؤونهم أدرى بلد أهل وكل المسلمين، بالد من بلد

  الترجيح: المحور العاشر 

 ولتتم ينستتخ لتتم ، الرقهتتللء جمهتتور فهمتته كمتتلل هتتو الطلتتب جهتتللد أن هتتو:  يتتترجح فلللتت  

 ممتلل الطلتب جهتللد أن والشتك ، اليتوم عليته قتدر  ال بتل حللجتة ال ولكن ، ب اته يتفير

 وال اليتوم الزمتللن فتال ، معهتلل حكمته ويدور واْلحوال والمكللن الزمللن بظرف يتعل 

 وتخلتف ضعف حللل بللالعتبللر أخ ا ، به ترضى لنقل أو تقتضيه اْلحوال وال المكللن

 بكتل الحضتللرية والريللد  والقو  الصدار   دونهم يملك علللم من وموقعهم،  المسلمين

. االستضتتعللفالضتتعف و عهتتد فتتي فلللمستتلمون ، معنتتى متتن الكلمتتة هتت   تحمتتل متتلل

 عنته محتي  ال المقللصتدتحقي  ووالمرللسد  المصلللح تقديرو الواقع فقه إلى فلللمصير

 .البتة

 لمتلل بته يستتأن    اتته الوقت  فتي وهتو ، سن كر مللإلى تأصيل  يستند الترجيح وه ا 

 وإن النتيجتتة فتتي الشتتيخ متتع نلتقتتي حيناتت  فتتنحن القرضتتللو  يوستتف الشتتيخ إليتته  هتب

 .للمسألة التأصيل اختلف

 ، الرقهتللء عليهلل ن  القدر  وه   ، اْلعداء تجلل  الجهللد إمضللء على القدر  : أوالا 

 ، لته اْلهبتة وأخت  ، عليه القدر  دون الطلب جهللد يقر أحد فملل ، عليهلل أجمعوا بل

َبتللطن اْلَخْيتلن  : تعلللى قللل تن رِّ تن قُتوَّ   َومن لل اْسَتَطْعُتم مِّ وْا لَُهم مَّ دُّ  20:  اْلنرتللل  َوأَعن

 مراعتلل  علتى مبنيتة والمتدني المكتي عهديته فتي وسلم عليه هللا صلى النبي وسير 

فتر  الكرلليتة ال بتد فيته متن : قللل فتي شترح المقنتع  . واالستضعللف القو  مرحلة

َ َمتتتلل اْستتتَتَطْعُتمْ  : لقولتتته تعتتتلللى  القتتتدر  وإال ستتتقط كستتتللار الواجبتتتلل    َفتتتللتَّقُوا هللاَّ
الضللبط أن : وقد قرر الشربيني ضللبطلل محكملل لمرهوم القدر  فقللل (2) 22:التفللبن

للربون الزيللد  على مثلتيهم يكون مع المسلمين من القو  ملل يفلب على الظن أنهم يق

                                                           
 .اليوم اإلسالم موقع واستشللرا  فتللوى(  1
2
 .7/0بن عثيمين  مقنع على زاد المستقنع للشيخ محمدشرح ال(  
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والمعني ال   شر  القتللل ْلجله وهو الفلبة داار  متع القتو  . ويرجون الظرر بهم 

)" والضعف ال مع العدد فيتعل  الحكم به 
1
) 

م وقتد ستب  ترصتيله ، وفيته النقتل عتن أن الكرللر يقتلتون لمقتللتلتهم ال لكرتره : ياا ثان

 ، فعلته أو بقولته قللتتلي متن إال العلمتللء جمهتور عنتد يقتتل ال: بن تيميتة حتين قتللل ا

 والصتتبيللن النستتللء إال الكرتتر، لمجتترد الجميتتع قتتتل إبللحتتة يتترى بعضتتهم كتتللن وإن

 أردنتلل إ ا يقللتلنتلل لمتن هتو القتتللل ْلن ؛ الصواب هو واْلول. للمسلمين مللالً  لكونهم

 قتتتل توجتتب ولتتم الكرتتللر، قتتتل الشتتريعة أوجبتت  ولهتت ا: ثتتم قتتللل. هللا ديتتن إظهتتللر

 ف نتته ، القتتللل  غيتر أو ، القتتللل فتي متنهم أُسترالرجل إ ا بتل ، متنهم المقتدورعليهم

 أو بمتللل   مرللداته أو عليه، المن أو ، استعبللد  أو قتله من ؛ اْلصلح اإلمللم فيه يرعل

،  (2)"   والسنة الكتللب عليه دلن  كملل الرقهللء، أكثر عند نر  

 اإلمتتللم قتتللل – بيللنتته ستتب  كمتتلل – المقللصتتد ال الوستتللال متتن الطلتتب جهتتللد : ثالثمماا 

 والمرللستد للمصتلللح المتضتمنة وهتي مقللصتد:  قسمين على الحكم موارد:  القرافي

 إليته أفضت  متلل حكتم وحكمهتلل ، إليهتلل المرضتية الطر  وهي ووسللال ، أنرسهلل في

 والوستيلة.  حكمهتلل فتي المقللصتد متن رتبتة أخرت  أنهتلل غيتر ، وتحليل تحريم من

 وكلمتلل.  الوستللال أقتبح المقللصتد أقتبح وإلتى ، الوستللال أفضتل المقللصتد أفضل إلى

  (3)"  الحكم في له تبع ف نهلل ، الوسيلة اعتبللر سقط المقصد اعتبللر سقط

 التدعو  داعيتة فهملل ، الشرعية والمصلحة الحللجة على الطلب جهللد ابتنللء : رابعاا 

 الطلتتب جهتللد مبنتى أن علتى عتتد  مواضتع فتي الرقهتللء نتت  وقتد ، نشترهلل وستبيل

 الرتور علتى يجعلتو  فلتم ، للتدينوحرظلل  الدعو  نشر مصلحة وتحقي  الحللجة على

 محققته تكتون حتين القتدر  فتراعتي ، التراختي علتى هو وإنملل ، القدر  وجد  ولو

 الحللجتة دعت  إن: "   الشتللفعية قتول  لتك فتي له يستأن  ومملل المشروعة للحللجة

 منته فوجتب ، الكرلليتة علتى فتر  ْلنته ؛ وجب مر  من أكثر القتللل إلى السنة في

 متلل قلتة أو المستلمين لضتعف تتأخير  إلى الحللجة دع  ف ن ، إليه الحللجة دع  ملل

 جتللز اْلع ار من  لك ونحو إسالمهم في للطو  أو العد  من قتلللهم من إليه يحتللج

 قتتللل وأختر ، بلللهدنتة قتري  قتتللل أختر وستلم عليته هللا صتلى النبتي ْلن ؛ تأخير 

 يرجتى ممتلل أكثتر بتأخير  النرع من يرجى ملل وْلن ؛ هدنة بفير القبللال من غيرهم

 اليتتوم المستتلمين حتتللل واقتتع أن ريتتب وال (4)". تتتأخير  فوجتتب بتقديمتته النرتتع متتن

                                                           
 .2/35مفني المحتللج إلى معرفة معللني المنهللج (  1
 .27/354 تيمية ابن اإلسالم شيخ وفتللوى ورسللال كتب(  2
 . والخمسون الثللمن الرر :  الررو (  3
 .الركر دار المطيعي تكملة من 220/ 27 المه ب شرح المجمو (  4
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 متلل الرقهتللء متن نقتول ستب  وقتد ،وصترف النظتر عنته  تأخير  في وأولى ع رأهم

 .  لك يؤكد

 إعتالء وهتو ، الجهتللد متن الشتر  ومقللصتد بمرل محكوم الطلب جهللد أن : خامساا 

 وتحقي  ، كرهللً  ال طوعللً  له النلل  وهداية ، شرعه وإقللمة دينه وتحكيم ، هللا كلمة

 الزمتللن ظترف يحكمته وهت ا ، واْلنجتع اْليستر تحقيقهلل في يراعي الشر  مقللصد

 أولتى فهتو ، التنر  كلرتة وبخللصتة كلرتة بأقل المقللصد تحقي  أمكن ف  ا ، والمكللن

 يتع ر اليوم الدولية العالقلل  ظرف أن ريب وال ، واْلرواح المهج ب ل من حينا 

 يخرتى ال مملل وه ا ، الرقهللء جمهور عند بمرهومه الطلب جهللد مسلك جداً  يبعد بل

 الجهتللد مقصتد كتللن فت  ا ، دليتل خيتر السيللستي فتلللواقع ، تتدليل إلتى يحتتللج ال وملل

 والثقتللفي اإلعالمتي التواصتل وستللال بللستثمللر الدعو  بطري  أغلبه أو كله يتحق 

 ومتن ومستللاله يوستف الشتيخ محمتل حينات  ويصتلح ، ومسلكللً  طريقللً  حينا  فيتعين

 الرقهتللء نت  وقتد - قلنتلل كمتلل - يتعين بل ، الطلب جهللد معنى في تللبعه ومن سبقه

 فتي ، وغيرهمتلل القتيم وابن تيمية ابن قول  لك من فسب  للجهللد العللم المعني على

" : وسلم عليه هللا صلى النبي قول من بللطللً ناست وغير  اللسللن جهللد الجهللد من أن

 بقلبته جللهتدهم ومن ، مؤمن فهو بلسللنه جللهدهم ومن ، مؤمن فو بيد  جللهدهم من

 فت  ا ، الحترب مستللحة متن وأوستع أكبتر السلم مسللحة أن ريب وال (1)" مؤمن فو

 محمتتل غيتتر آختتر بطريتت  الدعويتتة المصتتلحة وتحقيتت  القتتدر  انترتتللء معهتتلل اجتمتتع

 يكون أن يعدو ال حينا  ْلنه ، الحرب مسلك حرم بل ، وتعين وجب فقد ، الحرب

 .وسنة كتللبللً  شرعللً  عنه المنهي ، التهلكة أبواب في ولوجلل 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 50صحيح مسلم رقم (  1
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 خاتمة في

 (ويمكن استالل مشروع القرار منه ) ملخص البحث 

 

 فتتي لتتي  أنتته العلمتتللء اترتت  وقتتد.  بتته متطتتو  أفضتتل هتتو بتتل الطللعتتلل  متتن الجهتتللد

 فتي لفدو »: وسلم عليه هللا صلى قللل الصحيح لملل في الجهللد، من أفضل التطوعلل 

 درجتة، مللاتة الجنتة فتي إن» :وقولته «فيهتلل ومتلل التدنيلل متن خيتر روحتة، أو هللا سبيل

 وهتو «واْلر  السمللء بين كملل درجتين كل بين ملل سبيله، في للمجللهدين هللا أعدهلل

: والمتدعي المحتب بتين المرتر  والدليل المحك، وهو اإلسالم، و رو  العبللد ، سنللم

  َّنَ  اْشَتَرى هللاَ  إن ننينَ  من تةَ  لَُهتمُ  بنتأَنَّ  َوأَْمَوالَُهمْ  أَْنرَُسُهمْ  اْلُمْؤمن  هللان  َستبنيلن  فنتي ُيَقتللتنلُونَ  اْلَجنَّ

 التدنيلل خستللر  تركته وفتي واآلختر ، الدنيلل خير فريه ،222: التوبة  َوُيْقَتلُونَ  َفَيْقُتلُونَ 

 .والجنة الشهللد  وإملل والظرر، النصر إملل الحسنين، إحدى وفيه واآلخر ،

 وهتو:  الرتتح أو بلللضتم الجهد: فلللمصدر جهداً،  يجهد جهد من مأخو  : لفة والجهللد

تُدوَن إنالَّ  : تعتلللى قوله بهملل وقر  الطللقة، أو الوسع يَن الَ َيجن :  وقيتل  ُجْهتَدُهمْ َوالَّت ن

 .المشقة هو بلللرتح والجهد ، والطللقة الوسع هو بلللضم الجهد

 فللستتعمل ، القتتللل غير عد  بمعللني والسنة الكتللب في"  الجهللد"  مرهوم استعمل وقد

َهللًدا َكبنيًرا :  تعلللى كقوله والبرهللن بلللحجة والبيللن الدعو  بمعنى ْدُهم بنهن جن   َوَجللهن
تتتدن اْلُكرَّتتتللَر َواْلُمَنتتتللفنقنينَ   : تعتتتلللى قولتتته وكتتت لك.  القتتترآن يعنتتتي 52:  الررقتتتللن    َجللهن
 وأيتتتديكم بتتأموالكم المشتتركين جللهتتدوا:"  وستتلم عليتته هللا صتتلى وقتتللل، 03: التوبتتة

 . " وألسنتكم

 وجهتللد بللليتد، وجهتللد والتتدبير والترأ  بللللستللن، وجهتللد القلتب، جهللد: أقسللم والجهللد

 .بلللسيف

 . كلمته إلعالء هللا سبيل في القتللل فهو الرقهللء اصطالح في الجهللد أملل

 هت ا منتع فمتن ، العليلل هي هللا كلمة تكون وأن ، هلل كله الدين يكون أن هو ومقصود 

 والراهتب ، والصتبيللن كلللنستللء ، والمقللتلتة الممللنعتة أهل من يكن لم من وأملل ، قوتل

 أن إال العلمتللء جمهتور عنتد يقتتل فتال ، ونحتوهم ، والتزمن واْلعمى الكبير، والشيخ

 فعله أو بقوله َيقللتل

 والصتتبيللن النستتللء إال الكرتتر، لمجتترد الجميتتع قتتتل إبللحتتة يتترى بعضتتهم كتتللن وإن

 أردنتلل إ ا يقللتلنتلل لمتن هتو القتتللل ْلن ؛ الصتواب هتو واْلول. للمسلمين مللالً  لكونهم

 .هللا  دين إظهللر
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 ستقط التبع  بته قللم إ ا الكرللية على فر  أنه الرقهللء جمهور  عند التكليري وحكمه

 ومعنتى.  التدين وإعزاز ، المشركين شوكة كسر وهو المقصود لحصول البللقين عن

 لهتم جنتدا يكونتوا أن إمتلل ، جهتللدهم فتي يكرتون قتوم إليه ينه  أن الجهللد في الكرللية

 العتدو قصتدهم إ ا بحيتث تطوعتلل لته أنرستهم أعتدوا يكونوا أو ،  لك أجل من دواوين

 .بهم  المنعة حصل 

 :  اآلتية الحللال  عين في فر  الجهللد ويصير

 ، االنصتراف حضتر متن علتى حترم ، الصترللن وتقللبتل ، الزحرتللن التقى إ ا - أ

 . المقللم عليه وتعين

 أو امتترأ  كتتللن ولتتو التتدفع علتتيهم فيتعتتين ، بفتتتة قتتوم علتتى العتتدو هجتتم إ ا - ب

 متن على فيتعين ، دفعه على قدر  لهم ولي  ، بقربهم من على هجم أو ، صبيلل

 عن الدفع عن العدو فجأهم من عجز إن معهم يقللتلوا أن لهم مقللرب بمكللن كللن

 .أنرسهم 

 . قللطع ع ر له من إال معه النرير لزمهم قوملل اإلمللم استنرر إ ا - ج

 الدفع جهاد و الطلب جهاد: نوعان والجهاد

 ف متلل ، بللإلستالم لتُتحكم بالدهم في - المعللهدين غير - الكرللر غزو هو:  الطلب جهللد

 . صللغرون وهم يد عن الجزية يعطوا وإملل يسلموا

 ال بتتل حللجتتة ال البتتللقين، ونقدرأنتته عتتن ستتقط التتبع  فعلتته إ ا كرلليتتة فتتر : وحكمتته

 والمكتتللن الزمتتللن بظتترف يتعلتت  ممتتلل الطلتتب جهتتللد أن والشتتك ، اليتتوم عليتته قتتدر 

 أو تقتضتيه اْلحتوال وال المكتللن وال اليوم الزمللن فال ، معهلل حكمه ويدور واْلحوال

 عتلللم متن ومتوقعهم ، المسلمين وتخلف ضعف حللل بللالعتبللر أخ ا ، به ترضى لنقل

 متتن الكلمتتة هتت   تحمتتل متتلل بكتتل الحضتتللرية والريتتللد  والقتتو  الصتتدار   دونهتتم يملتتك

وتقتدير  الواقتع فقته إلتى فلللمصير. واالستضعللف الضعف عهد في فلللمسلمون معنى،

 االعتبتللر هت ا فتي آخت ين. البتتة عنته محتي  ال المقللصتد وتحقي  والمرللسد المصلللح

 . وتقديرهلل اعتبللرهلل يجب الطلب لجهللد الرقهللء اشترطهلل أمور عد 

 عليهتتلل نتت  القتتدر  وهتت   ، اْلعتتداء تجتتلل  الجهتتللد إمضتتللء علتتى القتتدر : أوالً 

 وأخت  ، عليته القتدر  دون الطلتب جهللد يقر أحد فملل ، عليهلل أجمعوا بل الرقهللء،

 .له اْلهبة

جمهورالرقهتللء أنته  عتن النقتل وفيه ، لكررهم ال لمقللتلتهم يقتلون الكرللر أن: ثللنيللً 

 . فعله أو بقوله يقللتل من إال العلمللء جمهور عند يقتل ال
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 يحكمتته وهتت ا ، و اْلنجتتع اْليستتر تحقيقهتتلل فتتي يراعتتي الشتتر  مقللصتتد وتحقيتت 

 .والمكللن  الزمللن ظرف

  الدفع جهاد:  ثانياا 

 .بدخولهلل هم أو دخلهلل إن اإلسالم بالد عن وصد  العدو قتللل هو: الدفع جهللد
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فت ن .  خيراتهلل واستنزاف أهلهلل واستعبللد فلسطين مثل ، اإلسالمية أر  واغتصللب

 وجنتد  فيدف الدفع إال وأموالهم وأعراضهم أنرسهم حرظ إلخراجه أو سبيال يجدوا لم
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 ، للبيتتو  وهتدملل ، والمتترأ  والكبيتر الصتتفير لألنرت  قتتتال ، أمتوالهم أو أوأعراضتهم

 صتيللله يكتون وقتد ،  علتيهم والمظتللهر  وتشتريدهم ديتللرهم ومن منهلل أهلهلل وإخراج

 حرتتظ فتتي ستتبيال يجتتدوا لتتم إنهتتم ثتتم.  ديتللرهم العتتدو دختتول متتن النتتلل  علتتى أشتتدهت ا 

 . الصللال دفع وجند  فيدف الدفع إال وأموالهم وأعراضهم أنرسهم

 

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

أمددب  عددهلل  د  وددح   ي  عددهللا محمددهلل د ندد   لدد  د الحمددهلل و دحددهللا د الوددلس د الىددل   ندد  مدد      دد
الجهدبهلل لن حدف ه د    ح دف مد  ا ىدت   هب دد  مجمد  القهد  االىدلمي أدهلل أحىد  ود عبح   ضدع  مد ددد  

 أمم ددو د ح دددع  ندد  ا ىددب  لدد ا هددح   حددف مدد ا المد ددد  لدد  الجهددبهلل    ه مددب   دد ه   ددهلل د   المىددنمد 
اآلعاء د ش ت ال  الحدهلل   بع ت ه   ه ا المد د   هب ه   األمداء  د العبل  االىلمي  هالدض  العع ي د 

  ح دد  د  ددبهلل  العهلل ددهلل مدد  القعأددبء الدد ه  مددت القد دد   ت  الدد إ تلدد نض ه دد  الحب دد   بل ب دد   مددب  هددب  
لد  تهبغ    األ هللاء م ا الق  و ل ود دا ىهب   ههللم  . ضبشت الىهب  د  ىعت الى دت دأضعت العؤدس

حدددعل  نددد   دددل  ال ع عدددو  ىددددإ لهددد  ت دجعنددددا مددد   لددد  شدددعد بح لددد  المىدددنم   أمدددو د دا    االىدددل  هلل  دددبح 
 و هنىدض     غ دي  د  ال  دب  أ د  م د  ا ثدع مد  ىد     بمدبح  تغ ودل الودهب المىنم   ح ثمب  ب دا  د 
  د ندد  الددعغ  مدد  مدد ا الجع مددو ال  ددعاء   هددح  الددهللد  ال  ددع  مههللىددبت المىددنم  دشددعهللدا شددع هب دهلل ىدددا 

     هدددي المىدددنم     مدددب أ  دددعدا حددد  القنىدددض  ع دددعل  ن ددد  م جبمندددو حهدددد  العدددعل د  ه ندددت  لددد  دلددد  
  دوقدا جهبهللم   بالعمبلد . مح ن   حع عا م  هلل س الغبو    الوهب  و التى عهللاهلل دض ه  المغ ول د 

عس  مب مددعس ممد  العىدد  ال دع    نمبح أ   م  وح ح الشع عو االىلم و  شعض أ   ح    هج  د مب
ال  ب  د   ن د   و الم عمو  ب  م ب  جهبهلل  بلحجو د هقي م .ح ف مع الجهبهلل  حهل.  اللنقبء العاشهلل  د 

دأل ددعاح أودد ح الجهددبهلل  بله ددب  الجهددبهلل  بله ددب  ت  ددبح   دجد ددبح   هددي المهلل  ددو الم دددعس ت ىدد  هوددبعالهددع     د 
  . دجد بح 

الدهلل دس هلل د دب    هلل ددس  :م  ا تى هع المقهد  االوضلحي شدبملح مد ا المقدبم    نهدب ح د  أ د  د 
  أل  هددي اله ددب  ملددبضعس الددعد   هلل دددس  بل  ددب    د ددبلض   هددح  الددهلل دس  بل  ددب  أمددد  مدد  الثب  ددود   بل  ددب 

د  الدهلل د    لدم   ن   هح ا تح م  المهودهلل  أمس هي هلل دس ال  ن   شيء م   ل   د ل المب   د ال قس د د 
ل   أمع الجهدبهلل   د   مد هي ح م   د قب   و ع   مد مد   م ا مب هعن  العىد  ال ع  د . االه  ب   هب

لد  ت دا  بهلل د  مدب أىدنق ب  دم د ا  دع    دهلل مد   ودد ل المىدبع الحدبلي ممب  ب  أهلل ال نت المىنمد  ه   
غ ددع هههددبء االىددل  ج ددهللاح    )دمدد    دددل  مدد ا المهمددو الم بع ددو. مددب  ددب   ن دد  الحددب  ممدد  العىددد  

 . ( مجمع   القههي م  عاح ؟د 

 (. الجهبهلل حف هي )  حث ب المع د   ميد هي مب  ني مىبمم  ب هي مؤ مع   المدأع د  
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 :في تعريف الجهاد
دجبمدددهلل هدددي ىددد    او جهدددبهللاح  داج هدددهلل هدددي األمدددع   ددد   دىدددع  دضبأ ددد  هدددي ضن ددد   ل  نددد     

 .(1)مجهدهللا  د و  تل   هب   
 .(2)المجبمهللس  دغنل  ن  اله ب  هي ى    الح : الجهبهلل

 :الجهاد في الكتاب والسّنةمدلول 
اى قعاإ الدى  دالضبأو  د حم  المشهو دالو ع  ن هب هي الهلل دس تل  او  عبل  حىل  مد 

دال  دب  د د   األمددا   أد المحبع دو  بلىد ت دالىد ب    د  مدب  ومب  ه     حدب  المدهلل د  مد  الحجد
 .ى و م   أ   جبمهلل    هي    م ب  دممب   د    ل  م    هي ال  بل دال

أ هد  او هدي مد ا اآل دو مدب  جبمدهلل : (3)اآل دو﴾ َوَجاِهُدوا ِفي  الَّهيِ  َقيجه ِجَدياِ ِ   ﴿ :أب   م دج 
 .   ل عم       ت الجهبهلل

 . بلهع  : أإ (4)﴾َوَجاِهْدُهم بِِ  ِجَداً ا َكِبيًرا  ﴿ :دأب   عبل 
 .(5)﴾َوَجاَهُدوا بَِأْمَواِلِدْم َوَأنُفِسِدْم ِف  َسِبيِل الَّهِ   ﴿ :دأب   م م  أبئ 

 .(6)«جبمهللدا المشع     أمدال   دأ قى   دألى    »: هههلل أب  عىد  او : دأمب الى و
دمدد  م ددب  عددعت أ  الجهددبهلل هددي مددهلللد  الشددع  أ دد  مدد  أ    ددد  أ ددب ح  مددب ههمدد   عددل أمدد  

د   - عدل أ دددا  الجهددبهلل  - العند   ممددب جعد  المى شددعأ     ددبلد  مد  االىددل   ىد      دد  اله ددب  
 ى عم  ت    هلل ال عدعس دا  ضعاع تل     بل ي لنعلج  دأ  ع شبمهلل  ن   ل  دو و عىد  او 

دا  ا له ت  هللد  مد  المشدع     . . . »: و  ن   د ل  دىن  ألم ع الج ش  أد الىع و دميون  ا
  هددأُ  نه  مدب أجددب د  هبأ د  مدد ه   د دت  دد ه   هدح  مدد  أ دددا  (أد لدل )هدبهلل ه  تلدد  ثدلف لوددب 

 .(7)الحهلل ف« هبى ع   بو دأب نه 
لحجدو دال  دب   مههللمدو هللائمدبح  ند   لحظ م  م ا الدو و ال  د و  أ  هلل ددس ال قدبع تلد  او  ب

 الددهلل دس  بلىدد ت دالىدد ب   دمدد  م ددب وددبع اله ددب  حىدد بح هددي  ظددع العهددلء   ددس مددب  ودددعا أ ددهللاء
                                                           

 المصباح المنير(1)
 . 1/685معجم متن اللغة  (2)
 .88اآلية : سورة الحج(3)
 .65اآلية : سورة الفرقان(4)
 .11اآلية : سورة التوبة(5)
 .3/151: ، وأحمد في المسند5/8: ، والنسائي، المجتبى3/55:صحيح، رواه أبو داوود (6)
 .3/1368: مسلم (7)
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االىل  م  الهمج و دالدحش و  دل   هللعدا أ    لج لنقعهلل دالمج م   د عدبل  القدعهلل  دأ   لعجد  مد  
 . ىب  و  داالىل  مد الشقبء ال ب معل ال قع تل   به و االىل   دال قع أ  ع معل مهللمع لإل
هي الجهبهلل حىد  لمع د  هدي غ دعا  : أب  ا د   هلل او حمهلل      هلل العحم  ال لبعإ عحم  او

 حمدد  ال ددبهع  ندد   ع دد  لن قددع . . . ا  ددلء  نمددو االىددل أمدد  أ ددهللاء او  د وددع أدل بئدد   د ت  ه دد  
 بء  هد قس اله دب  دا    دب  ه د     ال قدعس ال إ مد أأ ح األش بء  داالأ ب   ند  مدب مدد أحىد  األشد

ح ددبءح دا  ددلءح  ه ددب  وددلحبح  دمددهلل  الشددههللاء  تهىددبهلل لهدد ا ال   ددو اال ىددب  و  ههددهلل   ددم  توددلحبح دا 
تهىدبهلل  وددع هب ل د  لمدب  لدت تلد     دالمعا دوهللألمدع  عداأ هب   بلحجبمو  دالقود ب   بع  بأ    دا

اله ب  شع  لهلله  ال قعس    أم  االىل   ت  م  أ هللاء  الول   جعنت تولحبح  ب   بع المآ   ث 
هلل ددد  او  هدددح  أم ددد  الدددهلله   دددهللد  اله دددب      ىدددبع  تلددد  اله ددد   دا   حددد   ت اح  هدددهلل   نددد  اله دددب   

 .(1)ا  ه 
 :في سبب الجهاد

ى    ال قع  د  ىل  ل  : ال نت أم  العن  هي الى ل ال ب ف  ن  الجهبهلل  أب   ع ه  
 :ى    اله ب   د ع ل  ن  م ا ا ل لت  ألضبء: عحم  او  دأب  الجمهدعتل  الشبهعي 

ىد    ال قدع  أ د   ج دم أ د  : هه   عل الم ألع   م  أد  الشبهعي: الخطأ األول
 .(2)غ ع المهب نو  بلعامل  دالش خ ال   ع دالمهعهلل  داأل م  دالقل 

د   جددددم ألحدددهلل مددد  المىدددنم   أ   عمدددهلل أ ددد  ال ىدددبء »: دمددد ا  دددعهللا أدددد  الشدددبهعي عحمددد  او
دأ هد  ل ىددا ممد   هب د   هدح  أب د  ال ىدبء أد مد  لد  . . . هد   د  أد نه  دالدلهللا   أل  العىدد  

د  ددع  أ دد  العم ددب  دىددداء عم ددب  الودددام   دعم ددب  . . .   ندد  الحندد   لدد    ددد   ددع ه   بلىددل 
بعات  دالودحبع   د دد  مد   حد س  قىدد  هدي ال عم دل  ع  ددب أ ند   ت  ب دبح أل ددي   دع ع ددي او الدهلل 
   (3). 

مد   بء  عل ال  بل المعبوع    ن    د  الجهبهلل هللهب  بح   : والخطأ الثاني 
 .غ ع    بء  ن  أ  ى    اله ب 

                                                           
 .81ص : كتاب محاسن اإلسالم (1)
 .108آثار الحرب ص : انظر (2)
 510-1/532األم : انظر (3)
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دأمب  بل ى و لمىألو ى ل الجهبهلل هبلوح ح أ  ه هدب  قود لح  دمدد أ  الجهدبهلل  مع دبا العدب   
ال قع د ن  م ا  هلل  ال  بل دالى و  مب  ههلل   دا   أع هلل  بلجهبهلل اله ب  م  تضل  ال   لضع ى    

عاهللس  ع ه  هل ش  أ  ى    اله  ُأِذَن لَّهِذيَن يُيَقيا َيَُّوَن بِيأَنيهُدْم  ﴿ :ب   د ن  م ا  هلل  أدل   م دج دا 
رُِجيوا ِمين ِ يَيامِِهْم بِرَْييِر َقيج  ِإ ه َأن يَيُقولُيوا مَبيلََّيا الَّهيُ  َولَيْوَ   ظَُُِّموا َوِإنه الَّهَ  َعََّى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر  ْْ الهيِذيَن ُأ

َمْ  َ يييوَ  َو لهُديييد  ِْ َِْ يييُدم بِيييبَي ََ بَي ٌَ َوَمَسييياِجُد يُيييْذَكُر ِفيَديييا اْسيييُم الَّهيييِ  َكِ ييييراً َ فْيييُا الَّهيييِ  الَّهيييا اِمُا َوبِيَيييٌا َوَ يييَََّوا

 .(1)﴾ َولََيَُّصَرنه الَّهُ  َمن يَُّصُرُ  ِإنه الَّهَ  َلَقِويٌّ َعزِيزٌ 
 :   عع هب  ودعس مدجمس ه مب  ني لنجهبهلل ثلف حهل :حقب الجهاد

  الجهاد المكي :األدل : 
م د  أ   عثد  او دأمدعا  بال د اع  د دب  مد ا أشد   دم ا الجهبهلل   ب  هع بح  ند  عىدد  او 

أ دا  الجهبهلل  ن  عىد  او ون  او  ن   د ل  دىدن  د د  أد إ هدي ىد  ن  مد  جهدو أدمد   ح د  
ا ضع تل  الىقع تل  الضبئت لعن   جهلل م   هد  مع  هي م ا األمع  دل    عج   مب  مل لح مو 

لمددب  ددب  »:  بلغددو  دمددي  مددب  عهع دد  دم مل دد   دد   العددبلم    مددب أددب  االمددب  ا دد  الجدم ددو عحمدد  او
الجهبهلل  عدس ى ب  االىل  د أ     دم بم  أمن  أ ن  الم بم  هي الج و   مب له  العهعو هي الدهلل  ب  

دل   ن  أ دا    نهدب  هي ال عدس العن ب م    هبى  هه  األ ند  هي الهلل  ب داآللعس  ب  عىد  او 
مدأدهدو   د ح ب  ب   دالى ت دالى ب   د ب ت هجبمهلل هي او ح  جهبهللا  بلهنل دالج ب   دالهلل دس دال

دلهدد ا  ددب  أعهدد  العددبلم     ددعاح دأ ظمهدد    ددهلل او أددهللعاح  دأمددعا او  د ددهللا   ندد  الجهددبهلل  هن دد  دلىددب  

َِ ْيََّييا ِفيي  ُكييل  نَيْريَيي و نَييِذيًرا  ﴿ : بلجهددبهلل حدد    عثدد  دأددب  ََّا لَبَي يياِفرِيَن َوَجاِهييْدُهم بِييِ   َولَييْو ِئييَيْ َِ فَييَ  ُ ِعييِا اْل

 .(2)﴾ ِجَداً ا َكِبيًرا
 .(3)د  ن   الهع   هه ا ىدعس م  و أمع ه هب  جهبهلل ال قبع  بلحجو دال  ب   

 الجهاد الهجري: الثب  و: 
د لد  دىدن  القدعهللإ أ  ال دبس  دهللأدا هدي م دو  دهلللند  هدي م  ثمدعس جهدبهلل ال  دي ودن  او  ن د  

 االىل  ش ئبح هش ئبح  ا  دهللاءح مد  الودهلل   األ  دع ع دي او   د  ودبحل عىدد  او ودن  او  ن د 
 عىدد  او   ه  الل دب  د   هد   د  هللئد م أمدعد ل  دىن  هي الغبع  دلمب عأت أع ش م ا   هت  ن

                                                           
 .10-32اآليتان : سورة الحج(1)
 . 65-61اآليتان : سورة الفرقان (2)
 .، مطبعة مصطفى البابي الحلبي5/15: زاد المعاد (3)
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ع تل هب ضبئقدو مد  المىدنم   دهد ه   د ال ددع    ثمدب   د   قدب   بلهجعس تل  الح شو ههبجأوحب   
  ث  تل  المهلل  و الض  و  ا  هللاءح  موعل     م ع ع ي او      دمدج  عأ و ع حب و عىد  او 

 .ع ي او      دا  هبءح  بل  ي ون  او  ن   د ل  دىن 
ب و ع ددا  او  ند ه   ت  مدد دم ا ال د  مد  الجهدبهلل أشدهلل أ ددا  الجهدبهلل الد إ مدع  ند  الودح

لدد   نددهلل لدد س ه دد  أ  ىدده  د   هددعا  لندددض  داألمدد  دالمددب  داألح ددبل تلدد   ددبس    ععهددد  حددبله   دا 
 هللعد  تل  أ   مو عم   دم ا  ن  شب   ن  ال قس  حمن   لبوو ت ا  دب  اال ىدب  هدي  ندهللا   د 

 شددبح د أ ضددعم   د ددب  أ ددداا  عمددو دعهبم ددو  مثدد  موددعل  دد   م ددع   ددب  شددب بح مدد  أ عدد  أددع ش  
 ح ب    د ب ت أم    ىدا أحى  مب   د  م  الث بل د ب  أ ضع أم  م و   ن س الح دعم و مد  

مدب عأ دت  م دو أحىد  لمدو  د  أع  حندو  د  أ عد   عمدو »:    عا ه هدد  ال عب   د ب  عىد  او 
 .(1)«وعل     م عم  من 

د  ددهلللت ال عدمددو   مد ا حبلدد  هدي  نددهللا م ددو دمدب ا حددهللف لد  هددي المهلل  ددو؟  غ دعت األحدددا   مبمدبح 
 بللشد و  ح   دو  األمع  تلد  أ د  لد   جدهللدا ثد دبح   ق د د   د    دهلل مد د    دعدإ االمدب  ال لدبعإ 

ل      غدي دجد  او ددجدمبجع دب مد  عىدد  او »: عحم  او     ل بل ع ي او      أ   أب 
أجع ب  ن  او  هم ب م  م   ل   أ   م  أجعا ش ئبح  م ه  موعل م   م ع  أ د   دد  أحدهلل هند  

أ   غضدي عأىد    جهلل ش ئبح   ق   ه    ت   معس   ب ت ا غض  ب عجن   لعج عأى   هأمع ب عىدد  او 
 .(2)« هب  د جع   ن  عجن   م  ا لع

 عدل الودحب و  مد  أدد   دل  ع دي او د  ل    جن  وعد و م ا ال د  مد  الجهدبهلل  ند  
    : 

  داهلل دحدلي ت لع دجن   أ  ل ت شععإ م  أ     ل نو  
 (3)دم  َ ْ هللنَدْ  لي شبمو دضق       دم  أِعهللّ   دمبن م  م با مج و

النهدد  العدد     ددو  دد  ع  عددو  دشدد  و  دد  ع  عددو  دأم ددو  دد  لنددت   مددب ألعجد ددب تلدد  : ثدد   هددد 
 .(4)أعل الد بء

                                                           
 .1/552الروض األنف : انظر (1)
 . 8/563: فتح الباري (2)
موضع على أميال من : نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت، مياه مجنة: يريد وادي مكة، وجليل: بواد. 8/555: الفتح (3)

 . 8/553انظر الفتح . جبالن بقرب مكة أو هما عينان: وكان به سوق، وشامة وطفيل. مكة
 .8/553انظر فتح الباري  (4)
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النهد  ح دل تل  دب المهلل  دو  » : مب م   ن د  مد  معب دبس شدهللس الغع دو أدب  ب عأ  عىد  او دلم
ّمبمب  هبجعنهب  بلجحقو  .(1) ح  ب م و أد أشهلل  دوححهب د بع  ل ب هي وب هب دمهللمب  دا ه  حن

 الجهاد المدني: الثبلثو: 
 :م ا الحه و م  الجهبهلل  لهب ثلف معا ل

 .الجهبهلل  بلحجو دال  ب  د  ن   الهع   :المرتبة األولى
ُأِذَن لَّهيِذيَن يُيَقيا َيَُّوَن بِييأَنيهُدْم  ﴿ :الجهددبهلل  بله دب  ت  دبح   دجد دبح  لهدلدد   عدبل  :والمرتبةة الثانيةة

رُِجوا ِمن ِ يَامِِهْم بِرَْيِر َقج   ظَُُِّموا َوِإنه الَّهَ  َعََّى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر  ْْ  .(2)اآل و.. . ﴾الهِذيَن ُأ
ألعجددا : مد  م دو أدب  أ دد   دع لمدب لدعج ال  دي : أب    هلل او      بس ع دي او   همدب

ُأِذَن لَّهِذيَن يُيَقا َيَُّوَن بِأَنيهُدْم ظَُُِّموا َوِإنه الَّهَ   ﴿:    ه   ت ب و دا  ب تل   عاجعد  ل ّهِن ن   هأ م  او  عبل 

 .(3)دمي أد    و  ملت هي اله ب : أب ﴾ َعََّى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر 

ُُ َوُهييَو ُكييْرٌ   ﴿: اله ددب  دجد ددبح  د لدد  أدلدد   عددبل  :المرتبةةة الثالثةةة ُُِم اْلِقتَييا ُكتِييَ  َعََّييْي
ُِمْ   . (4)اآل و. . . ﴾ له

د د ل   عند  أ  اله دب   بلمهلل  دو لد    د  مم د دبح  دمددب مد  األ دب   مد ا مدد الودح ح مد  أأدددا  
ل  م ا  ش ع االمب  الشبهعي عحمد  او  هدلد  هدأ   لهد   أحدهلل الجهدبهلل    دبلهجعس أ د  : أم  العن   دا 

و  دددم أ   دددؤ   لهددد  أ     دددهللئدا مشدددع بح  ه دددب   ثددد  أ   لهددد  أ     دددهللئدا المشدددع     ه دددب   أدددب  ا
رُِجييوا ِميين ِ يَييامِِهْم  ُأِذَن لَّهييِذيَن يُيَقييا َيَُّوَن بِييأَنيهُدْم ظَُُِّمييوا َوِإنه الَّهييَ  َعََّييى َنْصييرِِهْم َلَقييِديٌر  ﴿ :دجد  ْْ الهييِذيَن ُأ

 .(5)اآل و.. ﴾ بِرَْيِر َقج  
مددهللس مدد  مجع دد   أ عدد  او  ندد  جمب ددو  ب  ب دد     لمددب م ددت لعىددد  او: دأددب  عحمدد  او

حهللثت له   هب م   د  او أدس  بلعدهللهلل لد    د  أ نهدب هقدعل او  عدبل   ند ه  الجهدبهلل   عدهلل ت   دب  
َرُهييوْا َئييْيًَا   :ت بحددو   هع ددبح  ههددب    ددبع  د عددبل  ِْ ييْم َوَعَسييى َأن َ  ُِ ُُ َوُهييَو ُكييْرٌ  له ُُِم اْلِقتَييا ُكتِييَ  َعََّييْي

ََُِّْموَن وَ  ََُِّْم َوَأنُتْم  َ  َي ُِْم َوالَُّّ  يَي ُِْم َوَعَسى َأن ُ ِحبلوْا َئْيًَا َوُهَو َئرٌّ له ٌر له ييْ َْ  .(6)﴾ُهَو 
 .دم  ا ههم  المىنمد  األدلد   دأبمدا    ح  اله ب  م ا مد الجهبهلل هي االىل  

                                                           
 . 8/555انظر الفتح  (1)
 . 10-32اآليتان : سورة الحج(2)
 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي: ، وقال515/رواه الحاكم في المستدرك ط (3)
 .515اآلية : سورة البقرة(4)
 10-32اآليتان : سورة الحج(5)
 .، دار الكتب العلمية ببيروت150،151/األم م: انظر. 515سورة البقرة (6) 
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 :الجهاد بين الدفاع و الهجوم
ه مب  ني  ههلل     س مل وعس  د  مقهدد   د  د  المىبئ  المى جهللس الجهبهلل  ه ا ا دوبت م  د 

 .جهبهلل الهلله  دالهجد  م 
مههللىددب ه   ددهلل الغددماس   أد  دد  أعل المىددنم   د  دد  المهبدمددو لنددهللهب    هوددهلل: جهةةاد الةةدف  

.   حدهلل ثبح ت  ن د   د   المىدنم     أدهلل مبح د   لدلم ا الجهبهلل مشعد    د د . لمح ن  اى عبهلل هب م  ا
الدهللهب   دهلل المشدع    ف  حود  المىدنمد   هودهلل المهبدمدو د  ه ا الجهبهلل غمدس الل دهلل   ح دش    د 

 .أعهللدا غمد المىنم   هي هلل بعم   ال  
 ضن دد ه   هودهللد  غدمد ال قدبع د ح ف ال إ  هد     المىنمد     مد الجهبهللد  : جهاد الطلب

  لدد د  دأب ددوح مدد  لضددعم   هددي  هددع هللاعمدد   تمددب لم ددبغ  ه  أ دد  أ   قددبجئدا المىددنم    غددمدم   أد 
لدد  تل ددأم   المىددنم   د لن ودده  مدد  شددع ال قددبع غ ددع المىددنم    أد  هوددهلل   ن دد  هلل دددس االىددل  

 .ه ح الععا   د ش     ه ا الجهبهلل غمدس   د شعدل ل   ونهب الهلل دس  أد م عه  م هب ح ب   قعس  د 
أ ثددع مدد  ت مب دد   جهددبهلل   مد  الجددهلل ع  بلدد  ع أ دد  ظهددع  دد   المىددنم   مدد   ددؤم   جهددبهلل الددهللهد 

  دبء  ند   لد  هدبهلل الضندل أ ثدع مد  جهدبهلل الدهلله   د  دهلل د لجهي المهب   ظهع م   ؤم  د الضنل  د 
أ ثدع     مم   م   دوقه   بلدهللهب     دالهجددم     د وبع األمع مد   للت     م    القع ه

عجه  مد  هلل ددبعم   لد   لد  لد   هب د  المىدنم   هدي الدهلل    د مد   جددم أ دب  مد: مدب  ل نقدد  ه د  مدد
 .  أ     جدم م ا اله ب ؟أله  تل ه  الىن  ّت    المىنم    هللا دلىب    د د 

 ه  ل   قعندا مب  ىد دجل   ألمؤ ء    نهب دند :  أما من يدعو لجهاد الدف  فأغلبهم يقولون
 الَّّيييِ  الّيييِذينَ َونَيييا َُِّوْا ِفييي  َسيييِبيِل   : ىددد  هللد  الددد    دددبت جدددبءت هدددي الهدددع   ال دددع   مددد  مثددد  لددد   د 

َِْتُدَواْ  ُِْم َوَ   َي َِْتِدينَ  يُيَقا َُِّوَن فَيِِِن اْعتَيَزلُيوُكْم :   أد أدلد   عدبل  (091 –ال هدعس )  ِإّن الََّّ  َ  ُيِحّ  اْلُم
ُِْم َعََّْيِدْم َسِبيً   ََِل الَّهُ  َل ُُِم السهَََّم َفَما َج أد  مب جدبء هدي   (91 –ال ىبء )  فَيََّْم يُيَقا َُِّوُكْم َوَأْلَقْوا ِإلَْي

ََِِّييمُ  : ىدعس األ قب   –األ قدب  )   َوِإْن َجََُّحوا لَّسهَِّْم فَاْجََّْح َلَديا َو َيوَكهيْل َعََّيى الَّهيِ  ِإنهيُ  ُهيَو السهيِميُا اْل
 عدبل  أدهلل ا   او ىد حب   د ت الد  مثد  مد ا المقدبم     لبودو د غ عمب م  اآل بت ال ي هلل د  د ( 10

ا ُْع ِإلَييى َسييِبيِل أمع ددب  بلددهلل دس الدد  ىدد  ن   بلح مددو د المد ظددو الحىدد و  مددب جددبء هددي الهددع   ال ددع   
َمِ  َواْلَمْوِعظَِ  اْلَحَسََِّ  َوَجاِ ْلُدْم بِالهِت  ِهَ  َأْقَسُن ِإنه مَبهيَك ُهيَو َأْعََّيُم ِبَميْن َ ي ِْ له َعيْن َسيِبيَِِّ  َوُهيَو مَب َك بِاْلِح
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   دهلل  ه ل   بت   دعت هدي الهدع   ال دع   م  م ا غ لد  . ( 021 –ال ح  )  ْعََُّم بِاْلُمْدَتِدينَ أَ 
 .   هب   ت  م  أب ن بهللإ م     عبهلل    د  مب    ه   الش  أ  االىل  هلل   الىل     ع

  لددد س  ىددد ل   أ دددب  ال قدددبع داجدددل  نددد  المىدددنم  ت: أمةةةا الهجوميةةةون فةةةونهم يقولةةةون
 ندد  المىددنم    دا  مددب  ىدد ل  قددعم   هددبل قع مدجددل له ددب  ال قددبع  أل  ال قددع  حددهلل  ا دد    ددهللدا ه 

لنمىدنم     األمدع الد إ  ىد دجل  ند   مدد  شد    ههلل دهللاح هللائمدبح   ع  هللدا بح  ن  هلل   االىل    د  ع
المىدنم   حدعل ال قدبع  نمدب دجدهلل المىدنمد  ىد  لح تلد   لد   أمدب مددأقه  مد  اآل دبت الهع   دو ال ددي 

ت  مددد ا اآل دددبت م ىددددلو  ىددددعس ال د دددو د ال دددي :  ىددد  هلل تل هدددب الدددهللهب  د   هدددح  الهجددددم     هدلدددد 
  ضنهد   ن هب

  دل دد ه   ندد  الددعغ  مدد  ت قددبأه  مدد  ح ددف الم ددهللأ  ندد  أ    ددو الىدد ت مددي (   ددو الىدد ت)  
ا   ت قهددا  ند  أ هدب جدمء مد  ىددعس ال د دو  قددا أإ   دو مدي مد  مد ا الىددعس   د ال بىلو  ل د ه  تل ن
َْئيُدُر اْلُحيُرَُ فَيانْيتُيَُّوا  : وهب اآل و اللبمىو م  م ا الىدعس   د هه ب  م  عجح أ هب  َْ َذا انَسيَََّ  ا فَيِِ

ييُذوُهْم َواْقُصييُروُهْم َوانْيُِييُدوا َلُدييْم ُكييله َمْرَ ييدو  ُْ َُ َوَجييد لُموُهْم َو   ت  أ  (1 – ال د ددو)   اْلُمْشييرِِكيَن َقْييي
مد  ىدددعس ال د ددو د ( 29)ت هددب ل ىددت اآل دو اللبمىددو   دد  مدي اآل ددو عأدد  :  مد  الهجدددم    مدد  أدب 

ََ الَّّيُ  َوَمُسيولُُ  َو َ نَ  : وهب ِر َو َ ُيَحر ُموَن َما َقيره ِْ يَيِديَُّوَن ِ ييَن  ا َُِّوْا الهِذيَن َ  يُيْؤِمَُّوَن بِالَِّّ  َوَ  بِاْليَيْوَِ اآل
ْزيَييَ  َعيين يَييدو َوُهييْم َ يياِ ُرونَ  َِ ِْعُييوْا اْل ِِتَيياَ  َقتهييى يُي  لددعد  أددبلدا ت هددب   ددو   د اْلَحييج  ِمييَن الهييِذيَن ُأو ُييوْا اْل

  َُِْم َكآفهً  َواْعََُّموْا َأنه الَّّيَ  َميَا اْلُمتهِقيين مةنهم و  ،( 63 – التوبةة) َونَا َُِّوْا اْلُمْشرِِكيَن َكآفهً  َكَما يُيَقا َُِّوَن

ُِْم ِإْن   :من يرى أنها آية ٌر َل ييْ َْ ُِْم  ُِْم ِف  َسِبيِل الَّهِ  َذِل ُِْم َوَأنْيُفِس َفافاً َوثَِقا ً َوَجاِهُدوا بَِأْمَواِل ِْ اْنِفُروا 
ََُِّْموَن   (. 14 –التوبة ) ُكَُّْتْم  َي

تل هددب لددهلل   ال ددي  م دد  أ   ىدد  هلل ال بىددلو لا ددبت (  ددو الىدد ت)الهددد   ددأ  ىدددعس ال د ددو مددي د 
 ع مدب لدلت  ههدي ل ىدتال ث ع م  المىبئ  مد د   هدبش  د   أ  هلل مدأت الهللهب      أ  و  ث عد 

  حجدو أبضعدو  هبل ىدخ  حدهلل  ا د   دهلل د لنىدؤا    مد  مدد أ د و م ق   ن هب   د أ  و مىن  لهب د 
ال ىددخ  ث ددع  أ   هددت األمددع   ددهلل مدد ا الحددهلل   هه ددد  م ددهللظ  ددو أب نددو لإللدد لت  شددأ هب؟  د   ه   ددو أ 

م  :    لودص الشعدض الداجل  دهعمب  هح ا مب      ب  م ا الشعدض   ى جهلل ىؤا ال ىبؤ  أ  بح 
 .أ  م ا شعدض ال ىخ ال ي   ض    ن  مب  وقدا  آ و الى ت؟
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  مدب أدهللم ب   هه دب  أ ثدع مد  عأإ    نمبح أ  م ا اآل و مل نت  شأ هب     الهجدم    أ قىده
ي  بل  ض اآل و ال ي  ق عل أ هب اآل و ال بىلو  ن  دج  ال حهلل هلل ؟ ث  مي   هم  مأ ثع م    ود 

م د ا    د   ل دب أ د  لد س مد  الىددهدلو  ىد  هلل تل هدب هلل دبس جهدبهلل الدهلله ؟ د    ىدخ أإ   دو مد   ند  ال دي
م دد ا   ددعت م دد  الجهددبهلل     ددبلهد  أ    ددو الىدد ت أددهلل  ىددلت لمشدد نو  د القودد   هدد ا اله دد و ا

 .ل هب الهللهب  د اآل بت ال ي  ى  هلل ت
 ث ددع مشددب    بلغددو  هددي المهب دد  هددح  عأإ الجهددبهلل     ندد  الوددع هلل الددداأعي هددي  ددبل  ال ددد د 

  ل   هي ظ  دجددهلل المؤىىدبت الهللدل دولن  لنمىنم    هللادات م  ال ث ع م  هللد  العب اللضدعس   د 
مجنس األم  الهللدلي   مههللم هب م ئو األم  الم حهللس   د  هي  د ظهعت  عهلل الحعل العبلم و الثب  وال ي 

الد إ داههدت  ن د   األمد  الدهللدل     مدجدل م ثدب  المد  الم حدهللس ال إ أ  ض  د  الحقدبظ  ند  الىدن  د 
االىددلم و المدأعددو العع  ددو د  مدد     هددب الددهللد هللدلددو   د ( 081)ي ماهلل  ددهللهللمب  ندد  ال ددهللد  العددبل    د 

 . لع د وم   ب   بعمب ا  بء  بمنو االم  مو ال  م ئو األ  الم ثب  د  ن
   

 :الجهاد ليس هجوميًا وال دفاعياً 
  هه ب  م   ع  أ   (جهبهلل الهلله  د جهبهلل الضنل ) ن  العغ  ممب   ع م   هى   الجهبهلل ال د 

   جددم دودت الجهددبهلل  دبلهجد   د   بلدهللهب   أل همددب  نم دب  مىد دعهلل ب  مدد  أ د  أ دهللاء االىددل   
 ند  غقندو د   غ دوح  الدهلللد   ند  غ دعاِ : هدي النغدو الهجدد ت  أ  دمقهدمهمب  لدبلت مقهدد  الجهدبهلل  

 .(1)م  
 د ع ددد   ددبلهجد  ا  ددهللاء هللدلددو ألددع   غ ددع حدد   مددب هعنددت عدىدد ب أددهلل مبح هددي  ش  دىددندهب  ب 

مد ا مع د  الهجدد  د   ؟   دت  قع د   ند  المىدنم  ه ا  حعمد  االىدل   دحهلل ثبح هدي أهغب ىد ب   دمد
 .  هلل المى شعأ  

اأ وبع هللدلو  مهللاهعو م   ع هللإ  ن هدب  د د  مد     دهللل  هدي هللدل هدب  دأمب الهللهب  ه ع د    
ا  هللاء  د ح ع  حهللدهللمب ههد وهلل ههب الحم    د  شأ  لهب ه مب دعاء  ل   قع أد أىن   دم ا أ  دبح 

  .بل     ق  م   بلم و االىل   أل  االىل  هلل   او ل  ح   شع عا ب   هي جم   أ حبء الع
المى شعأد  هي هه  مع   الجهبهلل   مب أ     غعا و هي مغبلضب ه    يء لض د  غعا و هي أ 

دل د  العجددل  دد  العجددل هددي مددؤ ء المىددنم   الدد إ أنددهللدم   دههمدددا االىددل   قهمهدد   د ظددعدا تل دد  

                                                           
 .531ص : المصباح: انظر (1)
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  ظع ه   د   دا دمب مالدا     د  هدي أ  الجهدبهلل هللهدب ي دلد س ا  دهللائ بح  دأ جدل مد   لد   ند  أ هد  
 .د حمند هب مب    ح من د  ؤلد هب ه ع ه    عل م ا اآل بت الهع   و    ى هلللد   ن 

 ددع  أ  الددهللهب   ددبلمقهد  الشددع ي   مع دد  أ  ددب   :  م ددي أوددحبل مدد ا الددعأإ الدد  الهددد  د 
ى ىدل   ل  أد ح هدح  لد   ه نددا هدحل  اال   ظعم  ح    هلللندا  لهلل ب ه دهللاه   دا  مدب  دهلل دم  تلد  االىد

أب ن بم   هه ا ه    قو    ت   دب  مدعاهللم   بلجهدبهلل اله دب   دمدد  عدل أ ددا  الجهدبهلل هح  ل   ه ندا 
عاهللس اللبص  ه ح  معه   اله دب  هللهدب ي  د    مب أهللم ب  دل س مد    الجهبهلل  م  تضل  العب  دا 

عد    بم  ه   ت  الم دب ع  أل هد  ت ا ام  عددا مد  أ دد  االىدل  أد ا ى ىدل  ههد  مهدب ند   أمدب  بلق
مب  بلهدس أإ هدي الح د   دأ    د ددا  ند   أمدل لنه دب     أ   عه  الىل   ن  ب د  هللؤد  ب  بله ب   دا 
د حدد  هددي  ن ددب الحددبل    مددهللاهعد   د  ددد  الودددال هددي ال ع  ددع اله ددب  هللهددب ي  دمدد ا حدد   دالداأدد  

 .الجهبهلل هللهب ي ال  و:  شههلل ل   د   هب 
 في العصر الحالياق  الجهاد و 
 :ظهعت هي الجهبهلل ثلثو مداأت  أد ثلف هئبتهي  وع ب لهد  أ    م   ا 
 :الفئة التي تريد إماتة الجهاد -0

هئددو  ع ددهلل أ   نه دد  ال ددعال  ندد  الجهددبهلل  دأ   ىددهض  مدد  ح ددبس األمددو  دأ   جعدد  أ  ددع 
 ند  الهد   العدح دو  دالق دبئ  الىدند  و   – مدب  هدد   -أ   ع ي األمو: ممهب دم ن   نمهب

 .جهبهلل ال قس دالش ضب (: الجهبهلل األ  ع)م ا مد د ع  ع 
هلل ددبسن ال ودددت الىددن ي المدددعدف مدد   هدددهلل : دمدد  الغع ددل أ   ُ قدد  هددي مدد ا ا  جددبا

ال عاجد  دال لنفددت  دهلل دبس العنمب  ددو الهللل نددو  المغ ع دد    شددبع ه   مدلء ا ىدد عمبع الغع ددي 
األمددو مدد  أىددنح هب  ل  هدد   بع ددو دالشددعأي  مدد  ال مدد   دال ىددبع  الدد     ع ددهللد  أ   جددعهلّلدا 

م شدهو أمب  ا دهللائهب  ههدبجمدا ه دعس الجهدبهلل  دحع دو الجهدبهلل  أدهلل مبح دحدهلل ثبح  دا همددا الجهدبهلل 
 .الحهلل ف  بلعهللدا  و

 :الفئة التي تعلن الحرب على العالم كله -2
مددد  حدددبعل (: أ دددب  لنعدددبل   نددد )هئدددو ههمدددت الجهدددبهلل  نددد  أ ددد  : دهدددي مهب ددد  مددد ا القئدددو

دَمدد  ألهدد  تلدد  . . .  أد دأددت هددي ىدد    هلل ددد ه   أد هدد   المىددنم   هددي هلل دد ه  المىددنم    
المىنم   الىن   دمهلُل  هلل المىبلمو د الموبلحو لنمىنم    هن  َ شَهع هي دجددمه  ىد قبح  دلد  

 . ظبمع  ن ه   هللداح  ه   ال قبع هي م ا القئو ىداء هي دجدل مهب ن ه 
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 :فئة التوسط واالعتدال -6
  ال ددي مددهللامب او تلدد  المدأددت الدىددض  د  بمددب العندد  (األمددو الدىددض)الثبلثددو  مددي دالقئددو 

دالح مو  دعمأهب ال و عس هي هه  الشع   دهه  الداأد   هند   هد  هدي  قدع ض القئدو األدلد  ال دي 
 ع دددهلل ل مدددو أ    هدددد  حههدددب  دددل أدددددس  دمودددحقهب  ددددل ىددد ت  دأ    هددد  هللاعمددددب  دددل حددددّعاس  

مبس  .دحعمب هب  ل حن
 مبل   ه  هي تهعاض القئو الثب  و دغنّدمب  ال ي  ع دهلل أ   هب د  المىدبلم    د ّشد  الغدبعس 
 ن  ال بس أجمع    د عن  الحعل  ن  األحمع داألىدهلل  د الشع  دالغعل  هلل بد  مب أ م  

 .او  هب م  ىنضب 
ا  بم  د هدع هئو  ع هلل أ ب  العبل   ن   د  قع أغنل ال بس مم      قهد  د   جو م  ظ

أ ضددت الحجددو هلل  شددأت حبلددو  هللائ ددو لنمىددنم     د ىددداء أ ددب دا مدد  المىددنم   أ  غ ددعم   ههدد
أل هللائه   دوت االىل   بالعمبل   ل ا  ع  تلهبء ال دء  ند  مقهدد  االعمدبل الد إ شدب  

مدد  مدد   لأددو  دد   اىدد عمبل  مدد ا األ ددب   هوددهلل  م  ددما  دد  حه هددو الجهددبهلل    ن دد    ىددبء  
 .لإلجب و  ععل مب أهلل  ل عع ت االعمبل د  االعمبل؟ موضنحالجهبهلل د 

 :تعريف اإلرهاب - أ
  ىدد مب هددي   محبدلددو ال عع ددت  ددأإ ظددبمعس مدد  الظدددامع العهلل ددهلل مدد  الوددعد بت د    ددت

و  د  داج  ال بحف هي م ا اللودص     مبئ  م  لبوج مب  و  ودعس  ضب  العند  اال
م  ىددع أد غ ددع هللأ دد  دغ ددع محددهللهلل  د   ال حددهلل بت ال ددي  جعدد  مدد  محبدل دد  مدد ا أمددعاح غ ددع

ج مب  دددو مدددي ظددددامع مع  دددو دم عدددهللهللس األ عدددبهلل  لددد نض ه هدددب  جدددل  هدددي  لددد  هدددبلظدامع اال
 .ع ل وأج مب  و دالثهبه و دال الع وع ال قىي  بلع بوع المبهلل و داال

معدب ي اللددت أد ال لد دت  دلقدظ تعمدبل دمودهللعا أد  دمندو م د  « تعمدبل» ث ع لقدظ م  ا د 
دالدد إ جددبءت مشدد هب   هددي أ ثددع مدد  مد دد  هددي الهددع   ال ددع   دمددي جم عددبح  شدد ع تلدد   ندد  عمددل 

 .(1)المعب ي

                                                           
 .356ص (. 1216بيروت، دار إحياء التراث العربي، )محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم: انظر (1)

 :في اآليات الكريمة التالية «رهب»وقد وردت مشتقات كلمة    

 . 10سورة البقرة، آية  «وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيي فارهبون»

 .وغيرها من اآليات.  61سورة النحل، آية  «بونإنما هو إله واحد فإيي فاره»
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ه مب   عن   مش هبت  نمو  د هلل  ب  الهبى  المش ع  ه مب    هبأمب هي أدام س النغو العع  و هه
ل ع  عم دت»مد  ل  المع   اآل ت ال  ع أإ الم عن   بللدت دال لد ت  دأهلل مبح أبلدا « عمل»

 . ه مب  ني  ههلل د   (1)أإ أل   عمل ل ع م  أ   عح « م  عحمدت
 :التعريف الموسوعي والقاموسي لإلرهاب:أوالً 
أد ال ههلل هلل  -غ ع الهب د ي -اى لهللا  الع ت»هي مدىد و الى بىو  جهلل أ  االعمبل  ع ي  -

 حه دد  مددهللت  دد   أشدد بل  المل نقددو  ب غ  ددب  دال شددد   دال عدد  ل دال لع ددل دال ىددت  غ ددو 
ى بىي مع   مث   ىع عد  المهبدمو دا ل ما    دهلل األهدعاهلل دمدهلل  المع د دبت   دهلل اله ئدبت 
دالمؤىىبت أد  دى نو م  دىبئ  الحود   ن  معندمدبت أد مدب  د شد    دب  اىد لهللا  

 .(2)«اال عاا الل ب  ضعت م بدئ لمش ئو الجهو االعمب  و
مدبل  ع دي األلد   بلعىدت دال ههلل دهلل  دالح د  دهي المعج  العع دي الحدهلل ف  جدهلل أ   نمدو تع  -

 .(3)االعمب ي مد الح   الهبئ   ن  أ مب  الع ت
محبدلو  شدع الد  ع دالقدم  ألغدعال » دهي الهبمدس الى بىي  جهلل أ   نمو تعمبل  ع ي  -

ى بىددد و  داالعمدددبل دىددد نو  ىددد لهللمهب ح دمدددو اىددد  هللاهلل و العغدددب  الشدددعل  نددد  الل دددد  
ل هن دددهللإ مدددد أ دددب  ح دمدددو االعمدددبل ت دددب  الثددددعس القع ىددد و  دددب  دا ى ىدددل  لهدددب دالمثدددب  ا

0991»(4). 
دوت  ضن   ن  ال     ىن د  ى    الع دت « االعمب    »دهي المعج  الدى ض  جهلل أ   -

 .(5)داالعمبل ل حه   أمهللاهه  الى بى و
 ددددد  لددددبص مدددد  »دهددددي أددددبمدس العنددددد  ا ج مب  ددددو  جددددهلل أ   نمددددو االعمددددبل  شدددد ع تلدددد   -

ا ىد  هللاهلل غ دع المه دهلل  هددب د  أد أب دهللس د   ع دع ام مبمدبح لمىددألو أمد   دحب با دمدد  دجدد  

                                                           
 . 65ص ( هـ  1585بدون نشر، بدون مكان نشر، )الشيخ أبي نصر اسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح  (1)
( 1286المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : الطبعة الثانية، بيروت)عبد الوهاب الكيالي وآخرون، موسوعة السياسة . د (2)

 .163ألول، ص الجزء ا
 .58ص ( 1283مكتبة الروس، : باريس)خليل الجر، المعجم العربي الحديث . د (3)
 .16ص ( 1258دار النهضة العربية، : الطبعة الثالثة، القاهرة)أحمد عطية، القاموس السياسي(4)
نقالً  31ص ( 1220، أبريل 58العدد )مجلة الوحدة «إرهاب الدولة بديل الحرب في العالقات الدولية  »الدكتور هيثم كيالني، (5)

 .385من معجم الوسيط، الجزء األول، ص 
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المهودددهللس  هددهللت لندد  جددد مدد   تلدد  أمهللاهدد  –ال ددي    ألدد   مضددبح محددهللهللاح  – ددع ب   
 .(1)«ل حب بالع ل داللدت دش  هب ن و دمهبدمو ا

دهي المدىدد و العبلم دو  جدهلل أ  االعمدب ي مدد  لد  الشدلص الد إ  مدبعس الع دت دمدد    -
 عمددد   مقدددعهللا دل  ددد    لدددعض هدددي تضدددبع جمب دددو أد  ظدددب  معددد   د لددد  دههدددبح  ىددد عا  ج و 

 .(2)محهللهللس
 :مساهمات الفقه الدولي في التعريف باإلرهاب: ثانياً 

العددب  جهددهللاح منمدىدو هددي مجدب  ال عع دت  بالعمددبل  د   الم لوودد  هددي الهدب د  الدهللدلي  
د حهلل ددهلل ض  ع دد  د د دد ح جدا  دد   دا    ب ددت مدد ا المىددبممو دحددهللمب  عددهلل غ ددع  به ددو لدد قه  الظددبمعس 
د نمس ض  ع هب دأ عبهللمب ح ف غن و الضب   دال ظعس الهب د  و  ن  معظ  مب أهلل  هي مد ا الشدأ   د 

ع ت د شدهللس   بأ دب هب د ال دأث ع الد إ  مبعىد   عدل الدهللد     قي  ه ا االشبعس  بل ظع ل ثدعس ال عدب
 .ل ي  أ ي ال عبع ت م قهو د موبلحهب اللبوو

 :دواف  اإلرهاب
  عدددهللهلل هللداهددد  االعمدددبل دمث عا ددد    عدددهللهلل د  دددد  المداأدددت ال دددي    ثددد  م هدددب االعمدددبل د ل ندددت  

د حن ددد  هللداهددد  االعمدددبل   دددبل لت الممدددب  دالم دددب  د  عدددهللهلل أ  دددبح  عاء ال دددبحث   ه مدددب  عن   هللعاىدددو
هللداهددد  االعمددبل  نددد  المىددد د     د م ددب  هللداهدد  االعمدددبل  ندد  المىددد د  القدددعهللإهه دددب  دمث عا دد   

 .د    قي  بالشبعس أل  ال قبو    لعج ب    مد د  ال حف، أ  بح  الدض ي

 :مواقف إسالمية في التأريخ
   الظدامع االعمب  و ال ي  شههللمب  (3)ل   حهللث ب الل عس االىلم و هي  ههللمب ال م ي األد  

   شع هي أعجبء العبل  الد إ  ع شد  ال دد   دلد   دأت مد ا الحه هدو مودبهللهو أد  ند   حدد  شددائي  
العهللالو دالىمبحو دالىمد  بل  دم د  ال هللا دو هدي  ه هلل د  م  ىل  دمد هلل   ىمبدإ تلهي   م م هبال

  داى أودد  (4)  دعغ ددبت غع م ددو مىدد هج ومددب هددي الدد قس ال شددع و مدد  جمددد لدشددع   معبلجددو مثبل ددو 
 دغدعس ه هدب دف دهي األ قس ال ي اأ  عدت  بلعىدبلو االىدلم و   م هب غعائم العهللدا  دالههلل  دالع ت

                                                           
(1)Julius Gould (ed) A Dictionary of the Social sciences (London: Tavistock Publications Limited, 

1964),p.719. 
(2)Encyclopedia Universalies (France: Soutine Tirso, 1985), p.956. 
 .والخلفاء الراشدين من بعده رضوان هللا عليهم أجمعين أعني بهذا فترة حكم رسول هللا (3)
 : انظر في هذا المعنى (4)

 .1.5، ص (1283الطبعة الثانية، بيروت، مؤسسة الرسالة، )محمد عبد القادر أبو فارس، في األحكام السلطانية . د    
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داله   دالمث  مب جع  م هب أ قىبح مثبل و  ععت مب لهب م  حهد  د ؤهللإ مب  ن هب م   إءم  الم بهلل
ل  الم هلل      الحهد  دالداج بت هي  قدس المىنم   داج بت  داالىل  ح   أأب  م ا ال دام  الل

أ   دم   ال هللا و  ن  أإ   دع أد  ما بت    قو مهللامو هي ال قس ال شدع و د د ل  لد   هد  تعمدبل 
دالهدد   االىددلم و معبلجددو  إءل ال ددي  ددؤهللإ تل دد   بلج هددب الم ددبهللدلدد    شددأ   ددت  دد  ع أل  األىدد ب

 عددهلل تلد  جدا دل أدم دو ا قودبل و ح دف  مدبعس الجمب دبت  وبهللأو حهو  هح ا  ب ت هللداه  االعمبل
الهدم و أ شضو تعمب  و  دى نو  غض د أهللاس ل حه   ا  قوب  د ندعس شلو و أدم و  ا  و مى هنو 

االىدل  دالممبعىدو الى بىد و االىدلم و هدي  هدهللمب الد م ي  إء  ههدهلل  قندت م دبهلل(1)أد جدا ل هلل   دو
   جمدبح    دبح أ  ىددهللاح هللعجدو  بل دو دمثبل دو مد  المىدبداس   د  أ دا م   أأن دبت دأغن  دو  ع دبح  دبلنج

أ عبهللمب دجدا  هب  م  مىبداس اأ وبهلل و   هبلعم  م دب  لنجم د    تلد  هللعجدو مثبل دو مد  العهللالدو  ت  
ال   ىدداء أمدب  الحدب     مدب م دب  مىدبداس ى بىد و   دل د  داحدهلل الحد  هدي ت دهللاء عأ د    أمدب حع دو 

ل  بعالع بهللس ههي م   .قدلو   د   عغ  أحهلل  ن   ع  هلل     هههلل  ب  هلللد  االىل     ضدا  و دا 
م  ا  م   الهد   أ  االىل  م ل ال قددس دأ شدأمب  شدأس ض  دو ودبلحو اج دف مدب ه هدب مد  د 

 .م د   هللدا  و دأ    ن  مب  م   أ    د   هب م  غعائم د دال    ت
الحه هدي هدي دأب دو الد قس ال شدع و دحمب  هدب مد  الدأدد  ن  م ا الى    أد الضع   م بهللس  د  

هي  عاث  األ ب  و دحل ال ات دمب   ج      ل  مد  م د  تلد  العدهللدا  د الع دت ههدهلل د د  الشدع  
االىددلمي أدا ددهلل د هد ددبت وددبعمو  ددعهلل   دد   قددس  ددع قو  م دد  أ   ع  ددل هللعجددو أد ألددع  مدد  

س أد األمددددا  أد األلدددل  دالهددد   العبمدددو هدددي ا   دددهللاء  نددد  الغ دددع ىدددداء  دددب  ا  دددهللاء  نددد  األ قددد
المج م  أد اللعدج  ن  ضب و أدلي األمع  دم ب  جهلل أ قى ب تماء  د    م  الجعائ  ال ي  ه   ن  
مجمد  المج م  د   لهب الشدع  االىدلمي مد  الحدهللدهلل مدب  مجدع الد قس د عهلل هدب أ د  ال ق  دع هدي 

هدت  ند  دجههدب الودح ح   هضعدت الجدعائ  د حدد  االأهللا   ند  أإ م هدب  دأ  مد ا الحدهللدهلل لدد ض 
 .(2)المج م  تل  مج م   عهعت  ن   عا و االىل  داألم  دا ى هعاع

ال د  األد  م  الجعائ  ال ي  ه   ن  مجمد  المج م  مد مب  ععت  جعائ  الحعا دو دال دد   
ضددبح مدد  أ مددبض الع ددت مدد ا  ال د ددب  مدد  الجددعائ   مددثل   م –الثددب ي مددد مددب  عددعت  جددعائ  ال غددي 

 . -(3)المدج   هلل المج م  دا    ب  ال د  الثب ي أأعل ال  الجعائ  االعمب  و هي مقهدمهب الحهلل ف
                                                           

 .راجع دوافع اإلرهاب في الفصل السابق (1)
 . 165 – 161لجنة القرآن الكريم، المنتخب في تفسير القرآن الكريم، ، ص  (2)
 .101أحمد جالل عز الدين، اإلرهاب والعنف السياسي، ، ص . د (3)
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 : مواقف إسالمية حديثة
  مدد  الجددهلل ع  بلدد  ع   أ دد  أددهلل ظهددعت حددهلل ثبح هددي المج معددبت االىددلم و جمب ددبت هلل ددت تلددد 
الجهدددبهلل  دىددد نو لددد ل   د    جدددو لهددد ا ظهدددعت أ ن دددت أ هدددب ت  مدددهللت   د (الهللدلدددو االىدددلم و ) تأبمدددو 

حع بت م عهللهللس أأهللمت  ن  أ ب  م     ؤم   أه بعمب  د لغعل  م  دم الجهدبهلل  د  مد ا الظددامع 
 :المى جهللس  ش ع ال  مب  ني 

 : القتال إلقامة الدولة اإلسالمية
 .االىلم و  عاء ال ُ بل االىلمّ    هي ه عِس اله ب  اِلأبَمِو الهللدلو: المسألة األولى -

 .عهل اى لهللا  الىل  الأبمو الهللدلو االىلم و: ا  جبا األد  -أ     
 .الهلل دس تل  اله ب  لإلأبمو الهللدلو االىلم و: ا  جبا الثب ي -ل
اهلللو الهبئن    عهلل  مشعد  و اله ب   أد مشعد      الأبمو : المسألة الثانية -

 . نَعّجحن ن م  الهللل  الهللدلو االىلم و  د  ب  العأإ ال إ 
 .أهلللو الهبئن    عهلل  مشعد  و اله ب  الأبمو الهللدلو االىلم و -أ  
 .ال عع الم دأ  م  اى لهللا  الىل : الهللل   األد  
أمع الشع   بلو ع  ن  جدع األئمو  دا   بع الح ب   ال د   بألئمو : الهللل   الثب ي 

 . . .الم حعه  
 .لعى ع و  ال د  م  ال هلل  العوع وا  هل بت ا: الهللل   الثبلف 
 .الضع هو الشع  و ل غ  ع األد ب  مي  غ  ع مب  بأل قس: الهللل   العا   

 :أهلللو الهبئن    مشعد  و اله ب  الأبمو الهللدلو االىلم و - ل
 .هللل   الّعهللس: الهللل   األد 

 .مب       الداجل ت     ههد داجل: الهللل   الثب ي
 .هبهلل  ن     مىن  هي     نهلل تىلمي اح ن  العهللد ال بهعدجدل الج: الهللل   الثبلف 

 .ال قع ال دا : الهللل   العا  

م  اله ب  م  أج  تأبمو الهللدلو االىلم و دحمب  هب مد مد  :المسألةالثالثة
 .الجهبهلل هي ى    او  مع با ا وضلحي؟
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 :الرأي الذي نرجحه ودليله 
 .(1)«عأ  مد ي أونيوندا  مب  »:  هد   ن   الولس دالىل 

 .(2)«. .ل دا   ي م بى    »: د هد  أ  بح 
أح ددب   د هددد  او  ددم دجدد  هددي  ددص  ددب   شددم  الوددلس دالحدد   مددب  شددم  غ عممددب مدد  ىددبئع

ييَر  ﴿ :االىددل  ِْ ييْم ِفيي  َمُسييوُِ الَّهييِ  ُأْسييَوٌم َقَسييٌََّ  ل َميين َكيياَن يَيْرُجييو الَّهييَ  َواْليَيييْوََ اآْل ُِ َوذََكييَر الَّهييَ   َلَقييْد َكيياَن َل

 .(3)﴾ َكِ يراً 
  دأ   هد   حج دب  مب أ   ن  ب أ   ه   ول  ب  مب أأبمهب عىدد  او : د  بءح  ن  مب  ههلل   هد 

  أل  الدد ص    دد ل   ن  ددب أ   هدد   الهللدلددو االىددلم و  مددب أأبمهددب عىددد  او  مددب أأبمدد  عىددد  او 
 .مىألو م  مىبئ  ح ب  ب  دم هب تأبمو الهللدلو االىلم والشع ي     ل ب جهو األىدس دالههللدس ل   

؟ دم  أ    بلحعل داله ب  م  أج  تأبم هب أ   ؟ م ا مي المىألو  ه  ت أأبمهب عىد  او 
 .دم  م ب  ن مس هللل نهب

أمب الحهلل ف    مشعد  و تأبمو الهللدلو االىلم و هي األو   أ   الحهلل ف      ق دو تأبم هدب   -
 دد  لن حددف الضد دد  ه دد   د  لندأدددت   ددهللا  أل  مدد ا المشددعد  و أمددع مقددعدإ م دد     جددبهلل  ههددل هللا ددي 

 .أحهلل
هددي مدد ا  (4) ندد   شدد     عددل ال ددب     المحددهللث  «ه حددي الددهللع  ي»أددهلل عهلّل األىدد ب  الددهلل  دع مدد ا د 

 ا ل ىددت الى بىددو هددي ال شددع   االىددلمي أمددعاح  بع ددبح أددهلل ألجددأت الظددعدت تلدد  ا لددب» : المىددألو  ههددب 
 عهلل الهجعس  دا  مدب  ب دت اىد معاعاح لمدب « المهلل  و »ى  لح ل هلل  ع شؤد  المىنم   هي مج معه  الجهلل هلل هي 

ت   ب ددت . (5) ددهللأ أد ح هددي م ددو أ دد  الهجددعس  ت ددب  ظهدددع الددهلل دس   ؤ ددهلل مدد ا   عددو العه ددو األدلدد  دالثب  ددو
و  أبمدت  ند  أىبىد  الهللدلدو االىدلم و  د د   دهددهلل المهلل  د  ن بممدب  هدهللاح  بع ل دبح حه ه دبح  د   العىدد  

دأمددب  عددهلل الهجددعس ههددهلل عأ  ددب مدد     همددب   ددأمع او  ددّم دجدد ّ هلهجددعس تحددهلل  ال  ددبئ  ال ددي  ع  ددت د ب ددت ا
مظددبمع ىدد بهللس الهللدلددو مدد  ال بح ددو العمن ددو مددب  ث ددت أ ددب  الهللدلددو هعددلح  دلدد س أهلل   ندد   لدد  مدد   ددداهع 

                                                           
 .5/111جـ: باريفتح ال( 531)، وهو في صحيح البخاري، برقم (6/685جـ 3850حديث رقم . جامع األصول)البخاري (1)
لتأُخُذوا »بلفظ ( 1528)وهو في صحيح مسلم، برقم ( 3/586جـ 1683حديث رقم . جامع األصول)مسلم وأبو داود والنسائي (2)

 .5/213جـ «مناسككم
 .51سورة األحزاب اآلية (3)
 «الحكم اإلسالم وأصول»: في كتابه( علي عبد الرزاق)وهو القاضي الشرعي المصري في عهد الملك فؤاد (4)
 . 510-181: الروض األنف: سيرة ابن هشام، وشرحها (5)



18 
 

 م  المج مد   دال شدع    دالمددض   دالىدنضو الحب مدو  ت  لد   ث دت أ   دب  لغ دع العىدد  :   بوعمب

 .(1)«. . ىنضو هي م ا المج م  الجهلل هلل  أد  هلل  ع شؤد  الح   ه   
دا  مب  حث دب ! ت    مشعد  و تأبمو الهللدلو االىلم و أمع   جهللا  ه    دلى ب م ب  شأ  ال حف ه  

أبمو الهللدلو االىلم و  دم  م  المشدعد  اىد لهللا  اله دب  أد ا ىد عهللاهلل  ىد لهللا  اله دب  م ب هي مىألو ت
 ؟ م  أج  تأبم هب  أ   

 شدد ع ال ددل  الىددب   ل ىدد ب  الددهلل  دع ه حددي الددهللع  ي  ندد  أ  الهللدلددو االىددلم و أبمددت  ندد  د  
 .  هلل العه و  د    دهدهلل المهلل  و   دوقهب  ههللاح أهلل        العىد  « ال  عو»أىبس 
 :«  عو العه و ال  ع »د هد  هي   بل  لع ل   لودص الحهلل ف     ص  
 -(2)ه ب  شع بح ثب  بح  بلى و ال هع ع و. د ى   ض م  م مد  م ا ال ص ال إ أأعا العىد   » 
ت    عددو العه ددو ال  ددع   مددب ث ددت أ هددب :  ندديمددب ب م هددداللضدددعس  عددعل  ندد  غب ددو مدد  األمم ددو  إءم ددبهلل
دالأبمو الهللدلو االىلم و  عهلل مهللس دج مس م هب  أدهلل جعندت مد ا العهدهلل دالم ثدب  . . . مق بحبح لن وع   ب ت
 .(3)«. . .ج ب  تل   د  اله بمو هي        مىن    ع العودع داأل حهبح 

مق بحدبح لن ودع  دمق بحدبح الأبمدو الهللدلدو  –ه حدي الدهللع  ي.  مدب  هدد  هلل -هدح ا  ب دت   عدو العه دو  
دم  . همع   م ا الهللل    ن  ضع هو تأبمو الهللدلو االىلم و   م  ه مب جبء هي م ا ال  عو –االىلم و 

 م  أش ع تل  اى عمب  الحعل داله ب  الأبم هب أ   ؟: م ب هعن  ب أ    ظع ه مب جبء ه هب
ال  عدو  ند  ت      هلل م  العجد  تل  المهللاد ت ال ي جعت هي   عو العه و  دال  ددهلل ال دي  مدت  

 .أىبىهب ل ق ش ه هب    الح   الشع ي هي مىأل  ب م ا
 :جبء هي ماهلل المعبهلل     اله   مب  و  -0 
ل ددددف  م ددددو  شددددع ىدددد       دددد  ال ددددبس هددددي م ددددبمله  هددددي المداىدددد    ت  ال  ددددي :  دددد  جددددب ع» 
ل  جددهلل مدد   ددؤد  ي  مدد    وددع ي ح دد  أ ندد  عىددب ت ع ددي  دلدد  الج ددو؟ هدد:    هددد (5)  د  ددبظ(4)دمج ددو

أحهللاح   وعا  د   ؤد    ح   ت  العج  ل عح  م  م ع  أد ال م  تل   إ عحم  ه أ    أدمد  ه هدلدد  
احددد ع غدددل  أدددع ش    ق  ددد   د مشدددي  ددد   عجدددبله   دددهلل دم  تلددد  او  ّمدجدددّ   دمددد   شددد عد  تل ددد  : لددد 

ع    ه  هنددل تلددد  امنددد    بألوددب    ح ددد   عث دددب او مدد   ثدددعل ه أ  ددد  العجدد  م دددب ه دددؤم   دد   د هعئددد  الهددد
 ه ىنمد   حىلم   ح   ل      هللاع م  هللدع ا  وبع ت  ده هدب عمدض مد  المىدنم    ظهدعد  االىدل  

                                                           
 .351 -353: الدكتور فتحي الدريني–خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم (1)
إنكم تبايعونه على حرب األحمر . . . » : اإلشارة هنا إلى كالم العباس بن عبادة الخزرجي في بيعة العقبة الذي جاء فيه(2)

 (.5/121الروض األنف )سيرة ابن هشام « من الناس واألسود
 . 5/882دراسات وبحوث في الفكر اإلسالمي المعاصر (3)
 .موضع بأسفل مكة على أميال ، وكان يقام بها سوق : مجنة(4)
تجتمع قبائل العرب ،القعدة وتستمر عشرين يوماً  ي كانت تقوم هالل ذ ،سوق بصحراء بين نخلة والطائف :عكاظ(5)
  .«ويتناشدونيتفاخرون »يتعاكظونف
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ح   م   عىد  او  ضدعهلل ج دب  م دو  د لدبت  هعحن دب ح د  : د عث ب او تل    هبئ مع ب  داج مع ب  دأن ب
 ب ا   ألي مب أهللعإ مب مدؤ ء الهدد  :    م  الع بسههب  ل. أهللم ب  ن   هي المدى   هدا هلل ب   عو العه و

الدد    جددبؤد ؟ ت ددي  د مععهددو  أمدد   ثددعل  هبج مع ددب   ددهللا مدد  عجدد  دعجندد    هنمددب  ظددع الع ددبس هددي 
  ب عد ي  ن  :  ب عىد  او  ل    ب ع ؟ أب : ههن ب! مؤ ء أد     ععهه   مؤ ء أحهللاف: دجدم ب أب 

ال ىد   د ندد  ال قهددو هدي العىددع دال ىدع  د ندد  األمدع  ددبلمععدت دال هددي الىدم  دالضب ددو  هدي ال شددبض د 
 ددد  الم  دددع  د نددد  أ   هدلددددا هدددي او    ألددد    لدمدددو  ئددد   د نددد  أ    ودددعد ي ت ا أدددهللمت  نددد     

أىددعهلل  دد  »ههم ددب   ب عدد  هألدد    ددهللا .    دل دد  الج ددوءأ قىدد   دأمداج دد  دأ  ددب د م عددد ي ممددب  م عددد  م دد 
ت دب لد    دعل تل د  أ  دبهلل المضدي ت  د حد   عند  ! عد هللاح  ب أم   ثدعل: غع الى ع   ههب دمد أو« معاعس

أ دد  عىددد  او دأ  تلعاجدد  ال ددد  مقبعأددو العددعل  بهددو  دأ دد  ل ددبع    دأ   ع دد   الىدد دت  هأمددب أ دد   
مدب أ د    لدبهد  مد  أ قىد   ل قدو هد عدا  ههدد أ د ع.  و عد   ن   ل  هل دا دأجع    ند  او ل د   دا 

أمض   ب  دهلل  هدد او    د ع مد ا ال  عدو د   ىد ه نهب  ههم دب تل د  عجدلح عجدلح  !  ب أىعهلل: ههبلدا.   هلل او
 .«هأل   ن  ب دشعض   عض  ب   ل  الج و

ألعجدد  أحمددهلل دال  ههددي دوددحح  الح ددب  دداههدد  الدد م ي دأددب  ا دد  : جددبء هددي  حه دد  مدد ا الدد ص 
 .(1)  شعض مىن   دوحح  ا   ح ب  ث ع هي الى عس م ا تى بهلل ج هلل  ن

 :أل   مشب  دجبء هي ى عس ال  ي  -2
شعدض ىد  شعض   –ح   أ   او لعىدل   بله ب   –د ب  هي   عو الحعل : أب  ا   اىحب » 

هدي الحدعل  هنمدب أ   او لد   د لد  أ  او  عدبل  لد    د  أ   لعىددل  . . .  ن ه  هي العه و األدل  
هدي العه دو األل دعس  ند  حدعل األحمدع داألىددهلل  ألد  ل قىد   داشد عض  ند   ه هب  د ب عه  عىدد  او 

 .«الهد  لع    دجع  له   ن  الدهبء   ل  الج و
 ددعد    دد  . ثدد   دد    ددبهللس  دد  الوددبمت ع ددي او   دد   د ددب  أحددهلل ال ه ددبء    عددو العه ددو الثب  ددو

 : أدل 
 نددد  الىدددم  دالضب دددو هدددي  ىدددع ب د ىدددع ب  دم شدددض ب . . .   عدددو الحدددعل   ع دددب عىدددد  او  ب»

 .(2)«!دم عم ب  دأثعس  ن  ب دأ    بم  األمع أمن   دأ   هد   بلح  أ  مب   ب     لبت   بو لدمو  ئ 
: مدد ا  عددل مددب جددبء هددي   عدددو العه ددو د  دهللمددب ممددب   ودد   مىددأل  ب  مىدددألو  -4

 . ؟«الهللدلو االىلم و  دالح   هي اى عمب  اله ب  ألج   ل ضع هو تأبمو »
 
 
 

                                                           
 . 15-3/16شعيب األرناؤوط جـ : زاد المعاد البن القيم بتحقيق (1)
 . 5/505:الروض األنف: سيرة ابن هشام، وشرحها(2)
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ننا نستنتج مما تقدم عدة أمور منها  :وا 
هدددي العهدددهلل الم دددي  دددب   ضندددل ال ودددعس مددد  م مدددبء اله بئددد  العع  دددو  دعجبلهدددب   أ  العىدددد   -0

الهبهللم   تل  الح   ح    ى ض   أ   ن ّن  الدهلل دس االىدلم و تلد  ال دبس  ه ع  هدمدب مد  هللد  لددت مد  
 .ه  و أد  ضش

أ  ضنددل ال وددعس لنددهلل دس االىددلم و اىدد جبل لدد   عدددل أمدد  الهدددس دالم عددو مدد  أمدد   ثدددعل   -2
هي م و  دىع ب  مدب ا  شدع ا ىدل   ا الهلل دس االىلم و هي  لهللم   هي ح    هي عىد  او ه وعد 

ح دد  لدد    دد  هللاع مدد  هللدع األ وددبع ت  ده هددب ». هددي المهلل  ددو  د جبد ددت أجداؤمددب مدد  الددهلل دس االىددلم و
 دهلل أ  أمد   مدب جدبء هدي العدا دو األدلد  دمثد  مد ا ال ع  دع    ق. «عمض م  المىنم    ظهدعد  االىدل 

المهلل  و أهلل أو حدا  نه  مىنم    ح   د  أ  المىنم   ودبعدا مد  األ ثع دو  دا  مدب  دهلل   ند  أ  الجدد 
 .هي المهلل  و وبع جد  جبدل ظبمع م  الهلل دس االىلم و

شعدع الممثن   لنمىنم   هي المهلل  و مد  أمد  الهددس دالم عدو أ هد   ىد ض عد  أ   دأ دا  عىدد   -1
 هديأ   ه مددا الهللدلدو االىدلم و   دأ     لدا لد  الحمب دو  دأ   هدهللمدا ال ودعس لندهلل دس  د تل   لهللم  او 

دمددد الل  ددع  -  دد   مددب دوددقه  الع ددبس  دد  ال  ددي . أع دده   مدد  أ هدد  ل ىدددا مدد  الهددبهللس المشددهدع  
دل  دد   ندد  الددعغ  مدد   لدد  أحددس  نهجددو ! «مددؤ ء    عددعهه   مددؤ ء أحددهللاف» - أمدد   ثددعل دم مبئهددب 

وهلل  هي حهلل ثه   د  دبع العم مدو المب د و هدي  قدىده   دالدهدبء  مدب مد  أدبهللمد  مد  أجند   دلدد  ند   ال
 !.محبع و   بع أبهللا ه  دأشعاهه 

 دودددق  عئ ىدددبح لنهللدلدددو :    دودددق  عئ ىدددبح  نددد  المهلل  دددو  أإأ    ق ددد   هدددهلل ال ودددعس لنعىدددد   -4
دأ  »: تلددد  المهلل  دددو دودددد  عىدددد  او االىدددلم و ال دددي ىددد هد   نددد  الح ددد   بالىدددل  ت مدددب   دددهللأ م ددد  

 .م   تأبم   لنهللدلو االىلم و هي المهلل  و: أإ«   وعد ي ت ا أهللمت  ن   
 ىم    م ا ال  عو    عو الحعل  لمب ه هب م   ص  ن  دجدل الحعل داله دب   دهلل  د  مد   -1

 ا الد دد  الجهلل ددهلل   عددعل لند دد  الجهلل ددهلل الدد إ ىدد هد  هددي المهلل  ددو  ح دد  دلددد  ب ددت الهددد  المعبهلل ددو لهدد
 ن  حعل مد  حبع د  مد  العجد  : أإ»: جبء هي الى عس الحن  و.    مي تل  األحمع داألىدهلل م  ال بس

 .(1)«دالععل
أل  العههلل  ن  أوحبل الهدس دالم عو ال    اى عهللدا لحم  الىل  هي ى    حمب و الد    -1
الجهلل هللس  دأ      بم دا األمع أمن   مم  أل  العههلل  ن ه  أ   ىمعدا د ض عدا لنه بهللس :  هد . الجهلل هلل

: أإ –  أد  ل بعم  المىنمد  لنح   د دلي الم بول  دلد  ب دا م  غ ع األ وبع  ع  ه  العىد  
أ      بم دا أم  الىنضو  حجو أ ه  أدل  م  غ عم    دلي مهبل هللمب  أل     وع هب أبمت الهللدلو 

 . لهلل دس االىلم واالىلم و  د بى عهللاهللم  لنمدت ا  وعت ا

                                                           
 . 12– 18/ 5جـ : السيرة الحلبية، البن برهان الدين الحلبي(1)
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دم هددب   جندد   مدد ا مددي أمدد  األمدددع ال ددي أبمددت  ن هددب الهللدلددو االىددلم و  ندد   هددهلل عىددد  او 
 د د  مشعد  و اله ب  داى عمب  الىل   هلل  د  مد   هدت هدي دجد  تأبم هدب  مجدعهلل دودد  مد  ألد  

 . هبال  عو  ن  عئبىو م ا الهللدلو تل  ال نهلل ال إ  هعع تأبمو الهللدلو االىلم و ه
وددح ح أ دد  لدد   ددع  أضددعس هلل  داحددهللس حدد   تأبمددو مدد ا الهللدلددو االىددلم و دل دد  لدد    دد   لدد   ىدد ل 
الم   م  اله ب  م  أج  تأبمو الهللدلو االىلم و هبل وددص الشدع  و الم عنهدو    عدو العه دو أ دهللت  ند  

 .مشعد  و اله ب  م  أج  م ا الععل  مب    هلل  مجب ح لنش  هي  ن  المشعد  و
 : ي تل  المىألو األل عس دميد أ

ن الجهاد في سبيل اهلل بمعناه هل القتال من أجل الدولة اإلسالمية وحمايتها هو م
 .صطالحي؟اإل

دالجدال     ل   ل نت  بل لت الجهدبت ال دي   حدع  ل دعل الهللدلدو االىدلم و حد   اال دل  
 .   أ بمهب

. د  م  أ ب  ال غبساالىل   هبله ب   هللمب مد  هح ا  ب ت م ا الجهبت مي جهبت هللالن و    مي تل   -
  الجهدددبهلل هددي ىددد    او  مع دددبا الهدددد   أ دد  لددد س مدد عجح دددت الددعأإ هدددي دوددت مددد ا اله ددب   د  نددددأددهلل ال

 .وضلحياال
دا    ب ت الجهبت ال ي  حع ت ل عل هللدلو االىدل  مدي جهدبت هللالن دو  دل  هدب غ دع تىدلم و دا  مدب  -

االىددلم و  مدد  أمدد  ال مددو  أددهلل لنعددت الضب ددو  دعاحددت  هب دد  الهللدلددو الجهلل ددهللس مددي مدد  مددداض ي الهللدلددو 
اله ب   هلل الثبئع   »: ال بهللس الد   هي ال لهلل تل  مب  ب   ن   م  الح    غ ع مب أ م  او  هه ا مد

 .« ن  الهللدلو االىلم و م  المداض    غ ع المىنم  
 م و جهبت لبعج و ش  م ا اله ب   ن  الهللدلو االىل  اد أمب ت -
أإ مد   دلهلل المىدنم    هدبلح   هدي شدأ هب  دبلح   هدي  –هح   ب ت جهدبت مد  هللد  العدبل  االىدلمي  -

لنمىددنم   مدد  اللددبعج   ح مهدد   دلغ ددع المىددنم   مدد  : أإ. شددأ  اللددبعج    ندد  الهللدلددو مدد  الددهللال 
 دلهللاح داحدهللس   مدب  ع  دع ع ب دب  اللبعج   ح مه ؛ د ل  أل  الهللدلو االىلم و  ع  ع  لهلل المىنم    نهب

 ندد  الدد لهلل  ع ب ددب الهللدلددو االىددلم و  د عمدد   ندد  أ     دد  مدد ا الدد لهلل دع ب بمددب هددي هللائددعس مدد ا الهللدلددو 
االىددلم و الدل ددهللس  أل  االىددل   دجددل  ندد   دد  المىددنم     ندد  الدد لت  لهللمدد  االىددلم و أ    ددد  

 دمد  مدبت دلد س هدي   هد    عدو»: ودن  او  ن د  دىدن هي   هه    عو للن قو المىنم    لهدد  ال  دي 
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: دمدد ا مع ددبا. دلدد ا  جددل  ندد ه  تعىددب  ال  عددو  أد ت ددل  الددد ء لنلن قددو الجهلل ددهلل (1)«مددبت م  ددو جبمن ددو
 مشددي : أإ .هددبل لهلل ال ددي  ددأ   ا   ددمب   عبمدد  معبمنددو  ددلهلل امدد  ال غددي. ا   ددمب  لنهللدلددو االىددلم و
 .أ   أ   نجأ تل  الحى  العى عإ معهب  نضو ا ىلم و الجهلل هللس عى  الونح    هب د    الى

دأمددب ت ا  ب ددت الجهددبت اللبعج ددو ال ددي شدد ت اله ددب   ندد  الهللدلددو ا ىددلم و   ت مددب مددي مدد  هللد  غ ددع  _ 
مد   دلهلل ال قدبع دالمىد عمع   هدح  اله دب   دهلل مدؤ ء مدد مد  الجهدبهلل هدي ىد    :أإ  –العبل  االىلمي 

أ ددب  مدد     مددو لدد  مدد  »: ا وددضلحي  أل دد     ض دد   ن دد   عع ددت الجهددبهلل الشددع ي دمددداو  مع ددبا 
 .« ج ّ  د  ال لء  نمو او  مّ (2)ال قبع

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 . 1/88جـ  :جامع األصول: وانظر – 3/1188جـ .  1861: أخرجه مسلم رقم (1)
 ( .جهد)مادة : المعجم الوسيط (2)



23 
 

 :الخاتمة

أددهلل أد ددح ب أ   عع قددبح لدد    لغددوح داوددضلحبح  د هددي  حث ددب مدد ا  عع دد ب لمد ددد  الجهددبهلل  دأددهللم ب 
لنجهدبهلل مددهلللد ح أ د  مدد  اله ددب   مدب ههمدد   ع ده   دمدد ه  المى شددعأد  الد    حددبدلدا ال  د  مدد  االىددل   

 .مع   الجهبهلل هي االىل م  هه  الهبوع لحه هو د    جو 
 دبلمع   الدد إ   هللهب  دبح  د   ل ددب أ  الجهدبهلل لد س مجدم ددبح د   الشدع قو    دبلعجد  الد  الىد و ال  د ددود 
 مدب أ   بلم دو  م     عه   هبلهجد   ن  الغ ع هللد مدب ىد ل أمدع  حعمد  االىدل  المى شعأد  د   م م 

  دهللمب أد ح  دهلل   الد  االىدل  غ دع عا مب اى ضع ب الد   لد  ىد  لح  د االىل   ى دجل الهلل دس ل   د  ش
بل قوددد   الددد إ ل ددد   ىدددل   هدددح  لددد   ه نددددا أب ن دددبم   د المىدددنم    هدددح  لددد   ه نددددا  ه ضندددل مددد ه  االى 

 .أد ح با هي م   ال حف
أ  الىد ل  :أهلل   بدل ب ى ل الجهدبهلل د   ع دب  عاء مد   دع  أ  الىد ل مدد ال قدع  دم دب  مد  أدب د 

 .مد اله ب   د أهلل ع ل م ا االل لت ألضبء   ع بمب  د أد ح ب العهللدهلل  ن هب
لجهدبهلل ههدهلل م م دب حه دو األ  الجهبهلل أهلل مع  حهل مل نقو  ل   داحهللس م هدب ودقب هب اللبودو  هدب  د 

 ددد    ت   ددهلل االشددبعس الدد  الجهدبهلل هددي المهلل  ددو الم ددعس أددهلل  الم دي  د الجهددبهلل الهجدعإ  دالجهددبهلل المددهلل ي  د 
 عهلل  ل  الجهبهلل  بله ب  جهبهلل  بله ب  ت  بح   دجد بح  د   ن   الهع    ث   ب  م ب  جهبهلل  بلحجو دال  ب   د 

 .دجد بح 
 :العوع الحبلي  ح ف ظهعت مداأت لثلف هئبت عهللمب تى عع  ب الجهبهلل هي د 

عددبل   ندد   دالقئددو الثبلثددو مددي هئددو هه ددب  هئددو  ع ددهلل تمب ددو الجهددبهلل  د هئددو ثب  ددو  عندد  الحددعل  ندد  ال
العمدددبل     جدددو مددد  اللندددض مودددضنح اب الددد    دددب  العلأدددو  ددد   الجهدددبهلل د ثددد  ا  هن ددد .اال  دددهللا ال دىدددض د 
ال   دأشع ب هههللم ب  هللس  عبع ت لإلعمبل م  أ ثع م  موهللع  ال هللال  الهبئ      المقهدم   الحبو  د 

   د  هللداه  االعمبل  دال ي    عهللهلل د  مىبممبت القه  الهللدلي هي ال عع ت  بالعمبل  د  عهللمب  حهللث ب   
  االعمددبل  م  ددب مدد    ددب  هللداهددحث   الهللاعىدد   لمد ددد  االعمددبل  د    جددو مدد    ددب   دجهددبت  ظددع ال ددب

 هددددب  مددددي  ل نددددت  ددددحل لت شلودددد و االعمددددب ي د الظددددعدت ال ددددي  عدددد ش ه  د  ندددد  المىدددد د  القددددعهللإ
 ه  مد  تمد    بلجدا دل مد  ال دبحث   مد  ع دم هدي الدهللداه  ال قىد و   د مددال غدض ال ي   عدعل لهدب  د 

دا  دد  ظددعدت  أع ل ددو د جغعاه ددو  األمددع الدد  غ ددع  لدد  مدد  األىدد بل  ه حددهللث دا لددعد  أ ددبهللالمبهلل ددو  د 
اه هدددبهلل الممبعىدددو دهلل   دددو  د ا جبمدددبت ت قودددبل و  د  ودددبهللإ  د ودددعا بت  عأ دددواأ دحعمدددب  اج مدددب ي د 
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م  جهو ألع   هح   عل م ا األ ظمو أدهلل م  جهو  د  الهلل مهعاض و  د اى  هللاهلل  عل األ ظمو الحب مو
أ شدأت ج دشددبح لهددب د دماعات هللهددب    تّ  أ  دب  أىددت  ندد  أ هددب   هللاهعددت   دب حدد    عع دد ب الدد   ددهللدا  

 دب    دهلل أ   د ّ ع  مداأدت د  مجمت  ن   أ    هللدا د   ن  دب  ععت أ هب اى  هت  هللد ب د    د  لبعجي
أددهلل  ددبل  مدد  العهللالددو د الىددمبحو د الىددمد  د تىددلم و هددي ال ددأع خ  هبالىددل  هلل دد  ىددمبدإ الهددي    م ددم 

   م هدب غعائدم العدهللدا  د الع ددت معبلجدو مثبل دو مدب هدي الدد قس ال شدع و مد  جمدد  د عغ دبت  د اى أودد
م دد ا أأددب  االىددل   دام ددبح دالهدد   مددب جعنهددب  عددعت حهدأهددب د ددؤهللإ داج ب هددب  د  غددعس ه هددب مدد  الم ددبهللإءد 

 هددهللمبح هددي المجددب ت  بهددو   عددهللمب  قنددت م ددبهللإء  ثددبعا  ندد  ح ددبس المىددنم   أم ددبح دعلددبءح   د ا ع ىددت  
هلل و م مد و لنجم   بداس االأ وباالىل   الحع و لنجم   م   عل د  ج     ل أ  ىدهلل  ه ب ت المى

ىدمب  ودد   لنحدب   الد  جب دل ا  عأ د  د  دو ىدمحت  ل د  داحدهلل ا دهللاء الحع دالعم  م ب  ل   أبهللع  ن    د 
 بلحجدو د  بح اأ  ب دد  اح دال  دبع   ا  مدب  دب   لد  ضدا  دوح االىدل   د حع و الع دبهللس  هند    دعا أحدهلل  ند  هلللدد  

دا دهلل د هد دبت ند  د د  الشدع  االىدلمي أهي مهب   مد ا  الم ض  الىن    دالجهلل   بل ي مي أحى   د 
دم دد ا .  دد  مدد   ع ددهللإ  ندد  األ قددس أد األمدددا  أد األلددل  العبمددو د أدد   المج مدد لمع   ددي الجددعائ  د 

ئ  ال ددي  هدد   ندد   مددد  المج مدد   دمددد مددب  عددعت  بلحعا ددو  دجددعائ  ال غددي  حددهللهلل الشددع  االىددلمي الجددعا
مدام و  مب مد حبهللف  مبض الع ت المدج   هلل المج م   د أ م ا  ال د ب  م  الجعائ   مثل   مضبح م د 

د  عدهلل  حهلل دهلل مد ا الجدعائ  ههدهلل . هي  وع ب م ا  هح  جدعائ  ال غدي أأدعل الد  االعمدبل   مقهدمد  الشدبئ 
 .أعع الشع  االىلمي العهد بت الم بى و لهب هي الحهللدهلل ال ي شع ت  هب بح  ن  م ا الجعائ 

اىلم و حهلل ثو  شأ  اله ب  الأبمو الهللدلو االىلم و  هح  مد ا اله د و اع أ  ب االشبعس ال  مداأت د 
أثددبعت مىددبئ   ددهللس ال نضددت ه هددب المقددبم    دحددهللف الدد لت هددي  دودد ت مدد ا اله ددب   د   ددب  ض  ع دد   

 مدب ظهدعت ا جبمدبت  دهللس  د   مؤ دهلل د  م  مدد جهدبهلل  دبلمقهد  االودضلحي لنجهدبهلل أ  أ د  أمدع  لدع؟
هدي المهب د  االىدلم و  د الهللدلو االىلم و  هه ب  م  هلل ب ال  اله ب  الأبمو الهللدلدو عاهل لنه ب  الأبمو 

 ددب  ل دد  هع دد  اهللل دد  د حججدد    ال ددي ىددل  الأبمددو الهللدلددو االىددلم و  د م ددب  مدد   عهددل اىدد لهللا  ال
  مد   ى  هلل ال هب ل ىد   عأ   د دجهو  ظعا  د  عهلل أ   ع  ب م ا  ن   ا  هن دب ل  دب  الدعأإ الد إ  عجحد

  جدهللا  ه د  أد هللدلو االىلم و أمع مقعدإ م    د د أهلل أث   ب أد ح  ن  أ  مشعد  و اأبمو ال.الهللل    ن  
ضنل ال وعس لندهلل دس االىدلم و   د  بالى  بهلل ال  الى و ال  د و الشع قو اى   ج ب أ  العىد  ال ع  . ن  

ه وددعدا الددهلل دس  (المهلل  ددو الم دددعس ه مددب  عددهلل)الم عددو مدد  أمدد   ثددعل دأددهلل اىدد جبل لدد   عددل أمدد  الهدددس د 
االىلم و      مب  هي العىدد  ودن  او  ن د  د ىدن  هدي م دو الم عمدو  دا  مجدعس العىدد  ال دع   الد  
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. و ح  ن  عأىهب العىد  ون  او  ن   د ىن أاأبمو الهللدلو االىلم و ال ي  المهلل  و الم دعس مي  هللا و
هلل  بلحجدو لو االىل     د  الجهبهلل  مقهدم  االوضلحي  ه ب  م دب  جهدبدهي م ا الهللدلو الجهلل هللس   هللد 

أل دددعاح أوددد ح الجهدددبهلل  بله دددب  دجد دددبح  د مددد  جهدددبهلل  بله دددب  ت  دددبح   دجد دددبح  د ال  دددب   د  ن ددد  الهدددع    ثددد  د 
 ددب  ىددمو د  الدا ددح أ  م ددب   ددهللعجبح هددي الددهلل دس الدد  الجهددبهلل  دمدد ا أىددندل  م ددم م دد  الددهلل   االىددلمي 

لىدددد و ال  د ددددو الشددددع قو أ   ىدددد هلل  س لمعبلجددددو ال ث ددددع مدددد  المىددددبئ   دم دددد ا  م   ددددب  بالىدددد  بهلل الدددد  ا ددددبعم 
 عددهلل اأبمددو الهللدلددو االىددلم و هددي المهلل  ددو     ا  الجهددبهلل الدجددد ي حددهللف ممدد  العىددد  محمددهلل  ىدد    د 

أد   قددد ل الم دددعس  د جددع   ض  دد  الجهددبهلل د ممبعىدد   هعن ددبح  تمددب  حددت تمددعس العىددد  ال ددع   م بشددعس  
 عهلل دهبس العىد   د  .م    ح ف جبمهلل المىنمد   حت امعس غ ع م بشعس م  العىد  ون  او  ن   دىن 

بلضع    قى   د ا  عددا األىدندل  ا د   د هدي ممد ه   الجهبهلل هي   هح  اللنقبء العاشهلل   ىبعدا محمهلل 
  ح  مدب  قددل اللن قدو أبئدهللاح مع  دبح جبمهلل المىنمد    تمب  حمعس اللن قو م بشعس  أد  ودعس غ دع م بشدعس 

 .لنجهبهلل هي حهللدهلل الهللدلو االىلم و أد لبعجهب
شدب   الجهدبهلل ممد  العىدد  هي العوع الحبلي ت ا أعهلل ب  حهلل هلل مقهد  الجهبهلل  أن دب أ د     دهلل أ   د  
الممبعىدو  ند  حدهلل ىدداء  هبلجهدبهلل لعاشهلل     د ل  م  ح ف المع   دأىندل ال ض    د اللنقبء اال ع   د 
مع دد  ع الحددب   المىددن   د  حددت أ بهلل دد  د   ددد  اله ددب   دد   ددأمد وددح ح هددي ظدد  هللدلددو تىددلم و  د جددبئم  ا 

د مددب  ددهللا  لدد  هعندد   م بشددعس  أد   قددد ل م دد    ددهللمب   ددد  الجهددبهلل  حددت أ بهلل دد   ودددعس غ ددع م بشددعس 
 دهلل   دع  ل هدععدا ت دل  الجهدبهلل أ     د  هبهلل  األأ    هلل م  تجمب   نمبء األمو م  م  هي مع  و االج

  أل  مثددد  مددد ا ل دددهلل ي ل قىددد  مدددب لددد س ه هدددب  د   ودددعت  نددد   حدددد هدددعهللإ هلللّ األمدددع ل ددد  مددد  مدددّل د 
د م ب  ؤ دهلل  أ  دب  ع هدهلل أ  ىدّ   المىنم   أ   غ عم  ع  بالىل  د ال وعهبت أهلل  أ ي    بئ  دل مو   

عمب دبح  ت هي غ ع محن   عاا  ىنضبح د الى ىّ  جهبهلل  د الى ت هي محن  مد هلل دس د  دمد ا مدد عأ  دب ه مدب  ا 
 .او م  دعاء الهوهللمىبئ  الجهبهلل هي مم  ب الحب ع  د مضعد  م  
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 جهاد الدفع وجهاد الطلب

- :منهج البحث

 : اآليات الكريمة الخاصة بالموضوعوجه الخصوص  القرآن الكريم وعلى -1

 .الخاصة بالموضوع ديث السنة النبوية الشريفة وعلى وجه الخصوص األحا -2

 .األحاديث الخاصة بالموضوع السيرة النبوية الشريفة وعلى وجه الخصوص  -3

 .أمهات الفقه اإلسالمي على اختالف مذاهبه  -4

 :التاليةنورد المالحظة . وقبل الدخول في الموضوع 

تحل  اسلم الاهلاد وجنلوض بللن التن يملات  إن أي باحث عن القتال بين المسللمين" 

عللى اإلسلالم الكاهثيلة  تلهأالوماإلسالمية إلى القتال ضد حكام المسلمين ال تتضح أخطلاه  

والمسلمين إال بالتصوه الصحيح للاهاد في اإلسلالم بملنلا  الللام عملالل بالقاعلدة األصلولية 

 ."الحكم على الشيء فرع عن تصوه  "التي تقول 

من نصوص الكتلا  والسلنة والسليرة . فما لم نتصوه الاهاد في اإلسالم بملنا  اللام 

 النبوية وفقه المذاهب اإلسالمية ال يمكننا 

 .لما وهد في الموضوع محل البحث األحكام الشرعية تصوه

 :وقد قسم الموضوع إلى المباحث التالية

 .وشرعال  ريف الاهاد لغةل تل :المبحث األول  -1

 .وقفة مع غزوات الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم : المبحث الثاني  -2

 .تال بين المسلمين تح  اسم الاهادحكم الق :المبحث الثالث  -3
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 :المبحث األول

 :وشرعا  : لغة: تعريف الجهاد 

 الجهااد عىاو و ف اعاال ما مو  ماف الجهاد بيا، الجاي،م وةا  المشا ة :جاءت كلمة 

وجهد الىبف إ ا بالغ ا  إماراج  باد م . البالغةم ومنه جهد البئر إ ا بالغ ا  استمراج مائها

األهض الصللبة  وبلالفتح : أما الاهد بلالفتح  فهلو يلنلي. أخذ زبد  والىبف المجهود ةو ال ي

  ژ  ۆئ         ۇئ ۇئ وئ وئ ژ: ومنه قوله تلالى: الطاقة: والضم
(1 )

بملنلى المشلقة  : فلاألول

 . الطاقة : اني بملنىوالث

جتهد في حمل اللصا  والاهاد بطبيلته يسلتلزم ا: وال يقال احال اجتهد في حمل الريق

 ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ژ :المشقة وبذل الوسع وقد جاء بالملنى اللام بقولله تللالى

 ژ  ڱڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک

(2)
 ژ ۀۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ ژ :وقوله تللالى  

(3)
الللذي هللو بللذل أقصللى مللا يتوصللل إليلله عقللل الماتهللد  وهللو مللأخوض أيضللال مللن الاهللد  

عتبللاه الواقللع  وعرفلله بلللن وللليب باللوصللول إلللى الحكللم الشللرعي حسللب ن للر الماتهللد 

بالغة فلي الم: الاهاد بذل الوسع في مدافلة اللدد  وعرفة البلن اآلخر بقوله: الفقهاء بقوله

اسللتنباا األحكللام الشللرعية  ع فلليسللتفراا الوسللاجهللاد الطاقللة اللقليللة والفكريللة للماتهللد وا

بلذل اللنفب وملا يتوقلف عليله ملن ملال ووسلع فلي : بلضهم أيضال بأنه االجتهادية كما عرفه

جهلاد اللنفب  وجهلاد أعالء كلمة هللا وإقامة شلائر اإليمان  ومن مفاهيم الاهاد في اإلسالم 

-ي هذا البحلث سبابه وتتوفر شرواه على ما نبينه فأالشيطان  وجهاد الكفاه عندما تتحقق 

والنصللوص الشللرعية مللن الكتلا  والسللنة فللي مفهللوم الاهلاد فللي اإلسللالم وقللد  -إن شلاء هللا

وهللذا الاهللد قللد : الاللامع بينهللا بللذل الاهللد والوسللع: ةبملللاني متلللدد: تناوللل  مفهللوم الاهللاد

ته إيملان عمن الوالدين المشركين وزعزيكون ماديال أو ااقة نفسية وفكرية كالاهد المبذول 

ولللد المسلللم  وكللذا مااهللدة الغرائللز  المسللمى باهللاد الللنفب والللذي أالللق عليلله الرسللول ال

                                                 

 ( .97: )سورة التوبة (  1
 ( . 51: )سورة ل ماف(  2
 ( .97: )سورة العنكبوت(  3
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باهللاد الللنفب بللل سللما  بالاهللاد األكبللر كمللا جللاء عنلله عليلله : "صلللى هللا عليللة وآللله وسلللم"

جهاد -رجعنا من الجهاد األصغر إلى الجهاد األكبر ) :الصالة والسالم في الحديث الصحيح

كلمة حلق أو تلبيلر علن موقلف مبلدأي يحتلاج إللى جهلد وشلااعة وقد يكون مارد  (النفس

إن منن عظظنم الجهناد كلمنة ) "الصلالة والسلالم "للتلبير عنه كما يدل على ضلك قوله عليله 

 .(ظدل ظند سلطان جائر

 : صطالح الشرظي تعريف الجهاد في اال

ر شلرواه هو قتال الكفاه المحاهبين تح  هاية ولي األمر عندما تتحقق أسبابه وتتوف

لقلد شلرع الاهلاد فلي السلنة  -إن شلاء هللا-والتلي نوضلحها فلي هلذا المبحلث  هوتنتفي موانل

: ن يدافلوا عن أنفسهم بقوله تللالىأللهارة النبوية الشريفة  عندما أضن هللا للمسلمين  ةالثاني

 ٿ  ٿ      ٿ ٿ      ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ژ ٹٹ ٹ

(1)
 ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پپ         ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: الىوفللللرض بقوللللله تللللل 

  ژ ڤ ڤ    ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ

(2)
وهنللللا نالحللللق مللللن سلللليا   

سللم صلل فلي اإلسلالم علدم القتلال وإن البلأن األ: اآليتين الكريمتين  حيث تفيد اآلية األوللى

 ٻ ٱ ژ :سللتثناء بللدليل سلليا  نللل اآليللة الكريمللةوإن القتللال هللو االوالسللالم هللو األصللل 

ژ پٻ ٻ ٻ
(3)

أي : وأن علللة مشللروعية األضن للمسلللمين بالقتللال هللو أنهللم  لمللوا 

لتله الباعثلة عليله هلو ال للم بسبب ال لم الذي وقع عليهم فأضن هللا تلالى للمسلمين بالقتلال ع

الذي وقع على المسلمين والللة في األحكام الشرعية تدوه مع مللولها الذي هو حكم القتلال 

واآليلة الثانيلة :  لم على المسلمين أضن لهم بقتال الكفاه حتى يرفلع علنهم ال للمفمتى وجد ال

 ءعتلداباالبلأن المسللمين يكرهلون القتلال وال يحبونله لكلن عنلدما ي لملون . تفيد ملن سلياقها

                                                 

 ( .04-97: )سورة الحج(  1
 ( .659: )سورة الب رة(  2
 ( .97: )سورة الحج(  3
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على أنفسهم وأموالهم أو يفتنون في دينهم وعقيدتهم فلنن القتلال يصلبح مفروضلال علليهم ملع 

 . كراهيتهم له 

 : ر فرض الاهاد في اإلسالم بمراحلوقد م

الكلللف واإلعلللراض والصلللبر عللللى األض  ملللع اسلللتمراه اللللدعوة إللللى  :األولنننى -1

 . اإلسالم 

 إباحلللللللللة القتلللللللللال ملللللللللن غيلللللللللر فرضللللللللله أو حملللللللللله عللللللللللى :الثانينننننننننة -2

ژڀڀ ڀ پ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ:الوجو  قال تلالى 
(1)

 . 

 ۇئ وئ ژ: الىقلال تلل. فرض القتال على المسلم فقط على ملن يقلاتلهم :الثالثة -3

ژ  ی ی ىئ ىئ ىئ   ېئ ېئېئ ۈئ      ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ
(2)

: هحمله هللابن كثيلر هو  ا  

فللي القتللال فللي المدينللة فكللان هسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم بلللد إن هللذ  أول آيللة نللزالت 

    ڌ       ڍ ڍ   ڇ ڇ ڇ ژ: قللال تلللالى. له ويكللف عمللن كللف عنللهـنزولهللا يقاتللل مللن قاتلل

ژ ڎ         ڌ
 (3)

ك وقتال الملممنين فكفلوا علنهم فملن أي عماهم فيه من الشـر: كثيرقال ابن  

وهللذا ملنللى قللول مااهللد أن ال  –قللاتلهم بلللد ضلللك فهللو  للالم وال عللدوان إال علللى ال للالمين 

إن هذ  اآلية نل فلي : يقاتل إال من قاتل ويللق ابن كثير على أول آية نزل  بالمدينة فيقول

سلواء المسللمين أن ال يلتلدوا بقتلل ملن ال يالوز قتلله أن القتال هلو للرد الللدوان وأن عللى 

وهنا يثلاه أشلكال والكلالم : يفللوقاده على القتال ولكنه لم  ممن يقاتل وهو باقي على كفر 

وز فنقتلل وهو إضا تااوز اللدو فقتل الطفل والمرأة والشيخ منا فهل حقنا أن نتاا. بن كثيرال

كثيلر هللذا اإلشللكال الرض ويطللرض ملن قبللل مللن  قللتلهمي يقلول ابللنمنله مللن ال يالوز لنللا أن ن

ين للرون إلللى أنفسللهم وكللأنهم كمسلللمي قبيلللة أو قوميللة غيللر مقيللدين بقلليم اإلسللالم التللي لللن 

بلل هلم أسلوأ ألنهلم . واضا لم يلتزموا بها فلنن حلربهم كحلر  غيلرهم. يكونوا مسلمين إال بها

                                                 

 ( .97: )سورة الحج(  1
 ( .574: )سورة الب رة(  2
 ( .579: )سورة الب رة(  3



6 

 

ضللك أن اإلسلالم حلرم عللى وسلنه  يخالفون اإلسالم والذي يدعون أنهلم ملتزملون بله كتابلال 

المسلمين قتل ملن ال يقاتلله وإضا تااوزنلا مثلله فنننلا نلتلدي عللى غيلر القاتلل إض القاتلل لليب 

عللدوان ) :ولللذلك فللنن قللتلهم بللنل القللرآن  الطفللل وليسلل  المللرأة وللليب الشلليخ أو الراهللب

فبملاضا  وهو إلى ضلك سلقوا وتشلبه بلأخال  ملن ال ديلن لله وإضا كنلا ملثلهم فلي الفللل( و لم

 : فضل عليهم كمسلمينن

أما قتال الكفاه ابتداء فهو قول ضليف ال يستند إلى اسلتدالل صلحيح بلل اسلتند إللى   

أخلر  وسنشلير إللى ضللك فلي مكانله ملن  بآيلات ةعموم بلن اآليات المقيلدة أو المخصصل

 عللة القتلال هلي الكفلر: ليفضلحيث جللوا أصحا  هذا اللرأي ال -إن شاء هللا-هذ  البحث 

لمين والحق الذي تسند  نصوص الكتا  والسلنة اأو مسبصرف الن ر عن كونهم محاهبين 

وهللي الباعللث الحقيقللي علللى الاهللاد . الحرابللة كمللا أشللرنا إليهللا سللابقال : أن علللة القتللال هللي

وضللح ضلللك كمللا أشللرنا عنللد اسللتقراء نبصللرف الن للر عللن وجللود الكفللر مللن عدملله وس

ومهلا الخلاص وخصوصلها الملراد بله اللملوم إن النصوص وبيان مطلقهلا ملن تقييلدها وعم

 .شاء هللا 

دفلع فيبلدو أن هلذا مصلطلح حلديث للم يكلن جهلاد الاهلاد اللى جهلاد اللب و أما تقسيم

ملروفال في مصطلح الفقله اإلسلالمي للاهلاد وإنملا المللروف بالاهلاد اإلسلالمي هلو جهلاد 

ثنلا هلذا المصلطلح فللم الدفع التي جاءت النصوص الشرعية ملن الكتلا  والسلنه بله وقلد بح

وهلي جميلهلا ملن بلا  جهلاد . ناد له أي مستند إال غزوات الرسلول صللى هللا عليله وسللم

 .الدفع ولم ناد غزوة واحد  أنها من با  جهاد الطلب
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 المبحث الثان 

 :وقفة مع غ وات الرسول صىو هللا عىيه وآله وسى،

تأخذ من السيرة النبوية وملن  من المللوم أن الكثير من األحكام وخاصة أحكام الاهاد

وللو  "صللى هللا عليله وآلله وسللم"هنا فنن الضروهة تقتضي منا استلراض غلزوات النبلي 

ملا كلان : "صلى هللا عليله وآلله وسللم"بصوهة موجزة وال شك في أن من غزوات الرسول 

اء دبتلوبللن ملا يفهلم أنله ا( والخنلد   -د حأ  )هاومال من المشركين على المسلمين كما في 

النصلوص نالدها دفاعلال أو وقايلة وسنوضلح ضللك ء سلتقرامن المسلمين هو عنلد التحقيلق با

بللبلن النمللاضج لوجهللة ن للر مللن اسللتدلوا بللالغزوات علللى ابيلللة الهاللوم فللي الاهللاد فللي 

ر الن لر والاهلل ـاإلسالم  والطالب لللدو والغازي له والحقيقة أنها دعو  مبينة على قصل

وتاسد التطبيق اللملي لمنهج النبوة المستمد ملن اللوحي والتي تمثل بمقاصد السيرة النبوية 

التلواتر فلي كثيلر ملن الغلزوات التلي بلل فاقل  والتي تواترت؛  "القرآن والسنة" :الملصوم

والن لر إليهلا ملن  "السيرة النبويلة"حداث أاألفق في فقه وتقويم  بسبب ضيق اشتمل  عليها

أسبا  الغزوات ومالبسلاتها وعلدم اسلتيلا  وفهلم  زاوية واحدة وعدم استيلا  ما وهد في

والتلي تضليء السلبيل للباحلث علن . تلك األسبا  التي كان  الباعث الحقيقي لتلك الغزوات

عللى وليب لمن يتمسك بلرأي متلصلب ملن مسللم جاهلل أو حاقلد . الحقيقة الذي ينشد الحق

 . اإلسالم من أعدائه

منلذ فالر اإلسلالم  ه األعلداءذا الذي ماهسلوال عاب وال غرابة على اتهام اإلسالم فه

 من بلن من ينتسلبون إللى اإلسلالموإنما اللاب أن يأتي هذا اإلتهام  ا يماهسونه وال زالو

مخللالفين لامللاهير علمللاء األمللة الخللالي مللن أي دليللل مللن الكتللا  أو السللنة أو مللن السلليرة 

لنصلوص اللواهدة كافلة ايمخلذ ملن وجهة ن ر الفقه الشرعي الذي يمكلن أن أو من . النبوية

أو من وجهة ن ر الفقه الشرعي الذي يمكن أن يمخذ من كافة النصوص  في السيرة النبوية

الكللي الللام وأسلراه  هلاالواهدة في السيرة النبوية واللذي اسلتقرائها علماانلا ملن خلالل فقه

حلديث : فلللى سلبيل المثلال. مقاصدها  وليب من خالل نصلوص مبتلوهة ملن سلياقها الللام

قال أمرت أن أقاتل الناس حتلى يشلهدا : "صلى هللا عليه وآله وسلم"ابن عمر أن هسول هللا 
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فللنضا فللللوا ضلللك  ؛ويمتللوا الزكللاة  ويقيمللوا الصللالة  هسللول هللا ال أن ال إللله إال هللا وأن محمللد

الحديث أخرجه اإلملام .. عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم وحسابهم على هللا 

سلناد تفلرد بروايتله شللبه هي  قال اإلمام ابن حار في الفلتح وهلذا الحلديث غريلب اإلالبخا

غم ملن غرابتلهرواتفق الشيخان على صلحته عللى الل  عن وقد
(1)

وقلد اختللف الللملاء فلي   

وحكلم ملن اسلتدل بله بكفلر   به فقبله البلن وجللله عملد  فلي كثيلر ملن األحكلاماالستدالل 

خلر علن االسلتدالل بله مسلتدلين بلأن بللن الصلحابة قلد تاهك الصالة  وتوقف اللبلن اآل

بلن حالر وقلد اسلتبلد قلوم صلحته بلأن الحلديث للو كلان عنلد ابلن اتوقفوا عن اللمل به قلال 

بكلر  وعمر لما ترك أبا  ينازع أبا بكر في قتال ما نلي الزكاة ولو كانوا يلرفونه لما كان أب

أملرت أن أقاتلل النلاس حتلى يقوللوا  "المعليه الصالة والس"يقر عمر على االستدالل بقوله 

 . هللا إال ال إله 

م وملنه الحديث على قتل تاهك الصالة عملدال استدل عدد من الللماء بهذا : فقه الحديث

البلن في القتل بين تاهك الصالة وملانع الزكلاة وفلر   اإلمام محيي الدين النووي وساو 

  قالوا أن اللغة ال تساوي بينهملا ةل والمقاتلالبلن بينهما كما فر  عدد من الللماء بين القت

فالمقاتلة تكون من الاانبين أما القتل فيكون من جانب واحلد ولهلذا قلال ابلن دقيلق الليلد فلي 

مفاعللة تسلتلزم وقلوع : ألن المقاتللة  ؛ال يللزم ملن إباحلة المقاتللة إباحلة القتلل: شرض اللمدة

الاانبين وليب كذلك القتل من القتال 
(2)

البيهقي عن الشافلي أنه قال ليب القتال من  وحكى 

:القتل بسبب قد يحل قتال الرجل وال يحل قتلله
(3)

وقلد تنبله اإلملام ابلن حالر إللى أن بللن  

الناس قد يلتمد على هذا الحديث في تكفير النلاس كالمبتدعلة وغيلرهم فحلذه ملن هلذا وبلين 

وفيله دليلل عللى : لسلرائر فقلاليتلولى اوهللا  الحديث الحكلم عللى النلاس بال لاهر أن من فقه

عتقلاد ا يقتضليه ال لاهر واالكتفلاء فلي قبلول اإليملان باالقبول األعمال ال لاهرة والحكلم بمل

  ويمخذ منه ترك تكفير أهلل البلدع المقلرين بالتوحيلد. لمن أوجب تلليم األدلة الاازم خالفال 

                                                 

 . 99ص 5اتح الباري بشرح صحيح البماري البف حجر الع الن  ج(  1
 .  99ص  5راجع شرح األربعيف النوويةم واتح الباري بشرح صحيح البماري البف حجر الع الن  ج 2
 5وشرح األربعيف النووية ج. 91ص 5باري بشرح صحيح البماري البف حج الع الن  جراجع اتح ال 3
 .  59ص
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تلرك  وحيلد فكيلفالحلديث قتلال كلل ملن أمتنلع علن الت مقتضى: بن حارفنن قيل والكالم ال

 قتال ممدي الازية والملاهدي

 ةمللن أوجلله أحللدها دعللو  النسللخ بللأن يكللون األضن بأخللذ الازيللة والملاهللد :فننالجوا 

 .متأخرال عن هذ  األحاديث 

م حصلول خلل منله اللبلن ألن المقصلود ملن الللا أن يكون ملن الللام اللذي :اهثاني

 . يل لم يقدض في اللموملالمطلو  فنضا تخلف البلن لد

أن يكون من اللام الذي أهيد به الخاص فيكون المراد بالناس فلي قولله أملرت  :اهثالث

عمنر  )بلفق : أي المشركين من غير أهل الكتا  ويدل عليه هواية النسائي( أن أقاتل الناس

إضا تلم هلذا فلي أهلل : ال يلزال لمملام ابلن حالر فنن قيل والكالم أيضلال ( عن عقاتل المشركين

 . الملاهدين وال في من منع الازيةفي  الازية ال يتم

التلبير عن إعالء كلملة هللا : وأن يكون المراد بما ضكر من الشهادة وغيرها ه: اهرابع

 . عان المخالفين فيحصل في بلن بالقتل وفي بلن بالازية وفي بلن بالملاهدةوإض

ا من جزية أو نحوه مراد بالقتال هو أو ما يقوم مقامهأن يكون ال: هاخامس
(1)

. 

الغرض من ضر  الازية اضطراههم إلى اإلسالم وسلبب السلبب : أن يقال: سا  ساد

فيه ما فلي وهذا أحسن ويأتي . يهم إلى اإلسالمدسبب فكنه قال حتى يسلموا أو يلتزموا ما يم

وقد ضهب بلن الللماء إلى أن هذا الحلديث خلاص بأهلل األوثلان الثالث وهو آخر األجوبة 

 :قلال الخطلابي :قال اإلمام النلووي (ال إله إال هللا) لكتا  ألنهم يقرون بـوال يدخل فيه أهل ا

ال إلله إال "  مللوم أن المراد بهذا أهل األوثان دون أهلل الكتلا  ألنهلم يقوللون "هحمه هللا"

صاحب شرض الترمذي أنه ليب متفقلال بلين أهلل اللللم عللى أن الكفلر  حوضياألوقد بين  "هللا

ن ير  هذا ومنهم من ير  أن الكفر ليب دافلال لقتال الكافرين وإنملا هلو مبيح للقتل فمنهم م

أن   وهأ. قلد انتصلر لهلذا اللرأي األخيلر "هحمله هللا"لدفع ضرههم وأن اإلمام ابلن تيميلة 

                                                 

 .   91ص 5اتح الباري شرح صحيح البماري ألبف حجر الع الن  ج (  1
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قتللال الكللافرين إنمللا كللان لللدفع الضللره وللليب لكفللرهم
(1)

بهللذا  االسللتداللوهللذا يلنللي أن   

  -: ح ألكثر من وجهالحديث على قتل الكافرين غير صحي

تحللدث عللن المقاتلللة بللين المسلللمين وغيللرهم والمقاتلللة كمللا قللال يأن الحللديث  :األول

والتفايللرات ألنهللا  االغتيللاالتبللين الاللانبين وهللذا ال ينطبللق علللى  ةالمفاعلللالللمللاء تلنللي 

 . تندهج تح  با  القتل وليب المقاتلة

مسلمين ليب سببه الكفر ولكن سلببه أن عددال من الللماء يرون أن قتال غير ال :الثاني

غيلر المسللمين عللى المسللمين فلي أهضلهم أملا إضا  فيكون القتال واجبلال إضا اعتلد  االعتداء

حاللة : كان غيلر المسللمين مسلالمين فهلمالء حقهلم التلاملل بالحسلنى وقلد أوضلح هللا تللالى

   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ     چ ڃ ژ: السلم وحالة الحر  ملن غيلر المسللمين فلي قولله تللالى

 ڳ     ڳ ڳ ڳ  گ گ گ گ  ک ک ک    ک ڑ ڑ ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ      ڍ

 ژ ہ    ۀ ۀ  ڻ  ڻ ڻ ڻں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ
 (2) 

                                                 

 .  081ص 94حو ي شرح صحيح الترم ي جتحفة األ(  1
 ( .7-8: )سورة الممتحنة (  2
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 المبحث الثالث

 :حك، ال تال بيف المسىميف تحت اس، الجهاد

الاهللل بأحكللام الاهللاد فللي اإلسللالم أد  إلللى تصللوير الاهللاد الشللرعي فللي اإلسللالم 

كملا أد  إللى مفلاهيم   الغايلة التلي شلرع الاهلاد ملن أجلهلا كملة أوبصوهة تتنلاقن ملع الح

غريبة ال تم  بصلة إلى مفهوم الاهاد في اإلسلالم  وأتخلذ منحلى انحرافلي بليلد كلل البللد 

عللن فقلله نصللوص الاهللاد الللواهدة فللي الكتللا  والسللنة لقللد حللاول إعللداء اإلسللالم وال زالللوا 

ي اإلسللالم إلللى الحللد الللذي أالقللوا عليلله تشللويه أسللراه وحكللم وغايللات الاهللاد فلل يحللاولون

 . بينهم نزاع أو قتال الاهاد بين المسلمين إضا حدث 

ملن القلرآن أو السلنة أو سلندال ملن كتلب الفقله اإلسلالمي عللى  لقد حاولنا أن نالد نصلال 

اختالف المذاهب فلم ناد نصال وال سندال ولو بالتأويلل المتلسلف يبلره هلذا المفهلوم الخلاهج 

ال . وبالتالي فنن من لديه أي إلمام بفقله الاهلاد فلي اإلسلالم . لاهاد في اإلسالم عن مفهوم ا

علن فقهله وأسلراه  _ فضلالل -يشك بأن هذا المفهوم ال عالقة له بمفهوم الاهاد في اإلسلالم 

لقللد اسللتغلد أعللداء اإلسللالم فاللة مللن شللبا  المسلللمين أو باألصللح ممللن   وغاياتلله المقدسللة

باإلسللالم وبالحمللاس الللذي أغلللق عللليهم منافللذ اسللتغلوا فلليهم الاهللل  ينتسللبون إلللى اإلسللالم

ولليب   ويكفي ملا جنلو  عللى اإلسلالم  عقولهم وحال بينهم وبين ملرفة الاهاد في اإلسالم

ومالللك بللال هوايللة . الاهللاد فللي اإلسللالم حيثللوا تلبسللوا شخصللية أبللي حنيفللة بللال فقلله : فقللط 

أوضح القرآن الكريم حكلم ملا يكلون بلين  لقد: ديثبال حوابن حنبل   والشافلي بغير اجتهاد

 ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ژ :قللال تلللالى. المسلللمين مللن نللزاع أو قتللال ولللم يسللميه بالاهللاد

 ڭڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ےھ ھ    ھ ھ ہ    ہ  ہ ہ ۀ ۀ     ڻ ڻ ڻ ڻں ں

ژ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ
(1)

 ې ې  ې ۉ ۉۅ ۅ ۋ      ۋ ٴۇ ۈ ژ: وقال تلالى. 

  ژ ې
(2)

 ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ گ ژ: وقال تللالى

                                                 

 ( .7: )سورة الممتحنة (  1
 ( .54: )حنةسورة الممت(  2
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ژ ڻ ڻ ڻ    ڻ ں ں
(1)

لقلللد لقنللل  فالللة ملللن شلللبا  المسللللمين أفكلللاه فلللي الخاليلللا  

تهلدف . مية هي أقلر  إللى الكفلر منهلا إللى اإلسلالملالحزبية بنشراف وتوجيه مخابرات عا

إلى أعداء جيل من أبناء المسلمين للقتال باسم الاهاد بدون فقه بأحكامله وجهلهلم بضلوابطه 

هها  والتطرف واللنف بقدسية الاهاد فلي اإل ااستطاع أعداء اإلسالم الصاوشرواه لقد 

نلكسلل  مفللاهيم الاهللاد فللي اإلسللالم وهللذا مللا تلانيلله األمللة أو ا انقلبلل : اإلسللالم وبالتللالي

اإلسللالمية اليللوم مللن قبللل مللن ينفللذون مخطللط األعللداء هللذا المخطللط الللذي أنزلللق إلللى قتللل 

افل واهتكب  ضد المسللمين أسلاليب إههابيلة للم يللرف المسلمين ولم يفر  بين امرأة وال 

 .لها مثيالل في التاهيخ

إن ما يحدث من عمليات القتل التي ضهب ضحيتها علدد كبيلرال ملن المسللمين األمنيلين 

باسللم الاهللاد فللي اإلسللالم ال ياللوز شللرعال : هم مللن مختلللف الانسللياتءممللن عصللم هللا دمللا

منلله جميللع شللرائع الللديانات السللماوية  تتبللرأبللل  ؛منلله أحكللام الاهللاد فللي اإلسللالم وتتبللرأ

هللا نإن مثللل هللذ  األفلللال تمثللل عللدوانا علللى األمللة اإلسللالمية بأجملهللا علللى أم. واألهضللية

والحكومللات  خللاص ومصللالحها واقتصللادها ووحللدتها ويضللع الحكومللات اللربيللة بوجلله

رج كبيلر أملام هلعام أمام الضلغوا األمريكيلة باإلضلافة إللى ملا سلببه ملن  بوجهاإلسالمية 

تحل  اسلم الاهلاد فلي ". شلو  اللالم اآلخر حيث قتل األمنيلين فلي الملدن اآلمنلة المسلالمة

ممن ينتسبون إلى اإلسالم األمر اللذي سلبب الخلوف لكلل النلاس ملن كلل إسلالمي  "اإلسالم

داهة األمريكية وخصوصلال منلذ ملمتمر شلرم اإل ةسبتمبر حاول 11ه وقبل أحداث ملتزم بدين

للمطالبة الصلهيونية فيملا سلمته  لالستاابةم الضغط على حكومات اللالم 1996ام الشيخ ع

الصللهيوني لفلسللطين  لالحللتاللبتافيللف منللابع اإلههللا  للقضللاء علللى المقاومللة اللربيللة 

عن فقه الاهاد في اإلسالم ونخشى  االنحرافواألهاضي اللربية األخر  وهذا من أسبا  

الاهللاد فللي اإلسللالم وشللرواه وآدابلله ومقاصللد   أن يكللون صللم  الللمللاء عللن بيللان فقلله

ولكللي ال ي للن جاهللل أن فللي   كواجللب عللليهم فللي تحمللل المسللاولية فللي بيللان حكللم الشللرع

أعملال القتلل التلي  وتوضليح بطلالن  اإلسالم ملا يبلره ملا يحلدث باسلم الاهلاد فلي اإلسلالم

                                                 

 ( .79: )سورة النساء(  1
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  هللا عنللهومللن الفسللاد فللي األهض الللذي نهللى    وهسللولهعلللى هللاأنلله حللر  وتنسللب إليلله 

  ثللي ال يحمللل مثقللال ضهة مللن القلليم اإلنسللانية فضللالل عللن قلليمبوهسللوله  ألنلله ماللرد قتللل ع

وأخللال  اإلسللالم بللل أنلله يفتقللر ألي شللرا مللن شللروا الفلللل اإلنسللاني حتللى فللي صللوهته 

هال كبيرة بالمسلمين لقلد كلان ضراأوإلحا    وأبشع ما فيه أنه يشو  اإلسالم  لبشلةااللدائية 

  ومقاصد وغايات القتل اللبثي من النساء  ومن وق  مبكر ملرفة واقع وأهداف  باإلمكان

خافلة السلبيل لقلد سلن إلى قطلع الطلر  وإ وغيرهم إضافة  واألافال األبرياء من المسلمين

لقللد كانلل  أعللراف إنسللانية . اإلسللالم أحكامللال سللنها المواجهللة مثللل هللذا الفسللاد فللي األهض

شلمل  قطلاع الطلر  والبغلاة والمحلاهبين والخلاهجين : متلاهف  عليها قبلل  هلوه اإلسلال

عن اإلعراف التي توااأت عليها قبل  هوه اإلسالم التي كان  تحكلم بلاللرف الللام حيلث 

: كملا عبلر علن ضللك اإلملام. وضع حدودال ألي عنف كما حلدد قيملال أخالقيلة يالب احترامهلا

لااهلية نتحاشلا قتلل النسلاء حتلى لقد كنا في ا: بالقول: "هضي هللا عنه"علي بن أبي االب 

ا للاهلاد هلمبلأن فه ةمون لقد أ هرت هذ  الفالة الضلاللنفلل ضلك ونحن مسوان قاتلن فكيف 

قتللل أكبللر عللدد ممكللن مللن األبريللاء المسللالمين  علمللال بللأن . للقتللل: ال يلللدو أن يكللون فلللالل 

: سلائهم وأافلالهمأهل الكتا  وغيلرهم وكلذا ن من اإلجماع منلقد على تحريم قتل المسالمين

 هلمكافحة اإلههلا  بمفهومل "الاهاد في اإلسالم"لقد شرع فكيف ياوز قتلهم وهم مسلمون 

هم يضللاعلللى أه واالسللتيالءمللن ديللاههم  وإخللراجهمالشللرعي والقللانون فغللزوا الشلللو  

هللو  عتقلادفلي مالال حريلة التلدين واال حللريتهمللدفاع علن واواغتصلا  حقلوقهم وأمالكهلم 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: قللال تلللالى علللى شللرعية الاهللاد فللي اإلسللالمالباعللث الحقيقللي 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ    ٹ  ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ    ڀ ڀ  پ پ پ پ

  ژ  ڦ ڦ ڦ
(1)

: الناس على الدخول في الدين الحق قال تلالى بل إن القرآن نهى عن إكرا  

  ژ ىبمب خب   حب جب يئ ىئمئ حئ   جئ ی ژ
(2)

والنصللوص الشللرعية مللن الكتللا  والسللنة فللي هللذا  

اإلاللاه ال تحصللى كثللرة واقتصللرت مهمللة نبللي اإلسللالم وخلفائلله مللن الللمللاء الملتللزمين 

                                                 

 ( .9-5: )سورة الكااروف(  1
 ( .619: )سورة الب رة(  2



14 

 

بنصللوص الكتللا  والسللنة بلللرض اإلسللالم عرضللاي واضللحال وسللليمال بالللدعوة إلللى اإلسللالم 

 ژ گ گ       ک  ک   ک ک ڑ ژ :بالحكمة والموع ة الحسلنة قلال تللالى

(1)
: وقلال تللالى  

 ژ ھ ھ ہ ہ ہ ژ

(2)
نصوص قرآنية واضحة ضات داللة قطلية ال تحتمل التأويل بلأن  

في بيان ما نزل إليه وإبالغله للنلاس بشليرال لملن  "صلى هللا عليه وآله وسلم"مهمة الرسول 

 :اأولهمل  ال ثالثلة لهملا اثنتلينوال يلاأ إلى القتال إال في حلالتين   لمن كفر به ال أمن به ونذير

في حالة استهداف الحرية الدينية ألن ضللك ملن منطلقلات اإلسلالم عرضلال واضلحال صلحيحال 

 ترغمله نيحلق ألي جهلة أو قلوة مهملا كانل  أ واقتناع فال ىوسليمال فمن دخل فيه عن هض

على عقيدة ال يرتضيها وال يقتنع بها ففي هذ  الحالة يتلدخل اإلسلالم لحمايلة الحريلة الدينيلة 

وهنا تأتي مشروعية الاهلاد القتلالي لليب حبلال فلي القتلال ولكلن فلي سلبيل .. د وحرية الملتق

وعقله فيما يختاه  لنفسله ويحاسلب عليله   وعدم مصادهة فكر اإلنسان  حماية حرية التدين

 .  بين يدي هللا تباهك وتلالى

عتلداء حالة أن يلتلدي اآلخلر عللى الكيلان اإلسلالمي أو يخطلط لال في :الحالة الثانية

حتللى يللتمكن مللن القللر  مللن الكيللان  ولحالللة فللنن اإلسللالم ال ينت للر اللللدليلله وفللي هللذ  اع

وقلد جاهلد نبلي  وهذا من با  جهاد الدفع وليب من با  ما يسمى باهاد الطللب  اإلسالمي

 . اإلسالم اإلهها  من أول يوم الل  فيه شمب اإلسالم على يطاض مكة المكرمة

لصلد أي عللدوان أي أن . وعللن األملة اإلسللالمية لقلد شلرع الاهللاد لللدفاع عللن اللقيلدة

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ: عتلداء عملالل بقولله تللالى  هلو لللدفاع ولليب لالالاهاد في اإلسالم

   ژ  ی ی ىئ ىئ ىئ   ېئ ېئېئ ۈئ      ۈئ

(3)
الكتللا  "والنصللوص الشللرعية مللن . 

للن للم تلرد بلين المسللمين ملن ب .الاهلاد فلي اإلسلالم :ن كلمةإ ةبهذا الملنى كثير "والسنة

على بلن مهما كان الخالف بينهم وحتى لو وصل هذا الخالف بيلنهم إللى القتلال ال يالوز 

 ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ژ: إاال  كلمة الاهاد من بلضهم ضد البلن اآلخر قلال تللالى

                                                 

 ( .58: )سورة العنكبوت(  1
 ( .549: )سورة األنعا،(  2
 (.574: )سورة الب رة(  3
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 ڭڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ےھ ھ    ھ ھ ہ    ہ  ہ ہ ۀ ۀ     ڻ ڻ ڻ ڻں ں

  ژ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ
(1)

 . 

فأالق  كلملة قتلال   كلمة الاهاد على الفاة الباغية: إن اآلية الكريمة لم تطلق: الشاهد

 . الفاة الباغية الملتدية

بأن البغاة وهم الخاهجون بالسالض عللى السللطة الشلرعية سلواء بقطلع الطلر  : علمال 

وإخافة السبيل أو الخروج عن الن ام والقانون جاءت الشريلة بأحكام تسلمى بأحكلام البغلاة 

وللم : تختلف عن أحكام الاهلاد ضلد أعلداء اإلسلالم: راضهامللومة ال نر  ضروهة الستل

تحريلف : على البغاة من المسلمين فكيف استطاع أعداء اإلسلالم: ترد كلمة الاهاد الشرعي

مفهوم الاهاد في اإلسلالم ضلد بلضلهم اآلخلر أنهلا الكاهثلة الكبلر  التلي خطلط لهلا أعلداء 

المسلمين الذين جسدوا الاهلاد بسللوكهم  اإلسالم ويتم تنفيذها من قبل بلن الاهلة من أبناء

 : غريبة تتناقن مع الغاية والحكمة من تشريله هةوأفلالهم بصو

يمكد اإلمام الشوكاني على أن تلأمين الرسلل ثابل  بالشلريلة اإلسلالمية ثبوتلال مللوملال 

 يأتي إليه الرسلل ملن الكفلاه فلال يتللرض لهلم أحلد: فقد كان النبي صلى هللا عليه وآله وسلم

وهكلذا كلان األملر عنلد غيلر اإلسلالم ملن   من أصحابه وكان ضلك أمرال مستقرال وسلنة ثابتله

رسلله لن غير تقدم أملان ملنهم موكان النبي صلى هللا عليه وآله وسلم يراسلهم   ملوك الكفر

عليلله الشللرائع السللماوية  اتفقلل ولللو قللال قائللل أن تللأمين الرسللل قللد   فللال يتلللرض لهللم أحللد

ن قوالل ماافيلال للحقيقلة حيلث كلان أملرال مللوملال عنلد أملم األهض عنلد أهلل واألهضية لم يك

للوال أن الرسلل ) :كان يقول عليله الصلالة والسلالمومن هنا   الشرك والوثنيين على السواء

 :إلى هسل مسيلمة الكذا  "الصالة والسالم"يشير عليه  (قتل لضرب  أعناقهماال ت  

مشروعة أو دخلل بغيلر قصلد القتلال حتلى للو  بصوهة في بالد اإلسالموكل من دخل 

فهلو مشلمول بلقلد  أي بلالد اإلسلالمالتلي دخلل إليهلا  كان من بلد تليش حالة حر  مع البللد

وأعضللاء البلثللات الدبلوماسللية والوفللود فللننهم أمللا السللفراء : األمللان حتللى يرجللع إلللى مأمنلله

                                                 

 ( .7: )سورة الحجر(  1
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نقلن  قلريش لصللح  كالرسل بل هم هسل وفي قصلة أبلي سلفيان إللى المدينلة المنلوهة بللد

بلا سلفيان أدليل على عدم جواز المساس بمن دخل البلد وهو غير قاصد القتال ألن الحديبية 

 .. نه بحث عمن ياير  ولم يناحذاك وهغم أنعلى هأس المحاهبين هلل وللرسول آ كان

في مسلا  كما تقول الروايلات  وال توجلد مشلروعية وال مبلره لللنلف ضلد األجانلب 

لمين  والمراد باألجانلب هنلا هلم األشلخاص والسلفاهات والهيالات والشلركات في بالد المس

التااهية وغيرهم الموجودون في البالد اإلسالمية بنجلازات دخلول وإقاملة وعملل ملن قبلل 

 هحكومات البالد اإلسالمية وال تضر إقامتهم وعملهم بالمسلمين وال توجد حاللة حلر  فلليل

بالمصلطلح الشلرعي وقلد دخللوا ( كفلاه)ن هلمالء األجانلب بينهم وبين المسلمين وبالتالي فن

ل السللطات التلي تمثلل بلإلى البالد اإلسالمية بمقتضلى إجلازات دخلول وإقاملة وعملل ملن ق

عتباه يطبق عليهم ما ضكلر  الفقهلاء جميللال وأجملل  اإلسالمية ضات اللالقة  وهذا اال البالد

ل األمللان وأهللل الذمللة يوجللب شللرعال اللهللد وأهلل ه المللذاهب اإلسللالمية مللن كللونهم أهلللعليلل

ب اجليلصمهم ملن كلل اعتلداء علليهم وهلذا ووأعراضهم وحمايتهم وحفق أنفسهم وأموالهم 

عل الدولة وعلى سائر المسلمين وجو  حماية وحفق من دخل وأقام في بالد المسلمين ملن 

مية بنجلازة الكفاه األجانب يشمل األجانب غير المسلمين الموجودين اآلن في اللبالد اإلسلال

مللن حكومللات هللذ  الللبالد وللللدول اإلسللالمية الحللق بنجللازة دخللول وإقامللة وعمللل هللمالء 

بالمسلللمين أو تقتضلليها  هضللرأي األجانللب مللا داملل  عقودهللا وعهودهللا سللليمة عللن إيقللاع 

 ...مصلحتهم على أساس الملاملة بالمثل 

واإلقاملة لهلم  وبالتالي فنن األشخاص الرسمين الذين منحوا إجلازات اللدخول واللملل

ضمة محترمة عند الشاهع تشملها األدلة الشرعية منها ويسللى بلذمتهم أدنلاهم وكلون هلمالء 

األجانب ينتمون إلى حكومات تتبع سياسة مخالفة لملا يريلد  المسللمون ال ياللهلم مسلاولين 

خلللذ شللليء ملللن أعلللن سياسلللات حكوملللاتهم وال يبلللره قلللتلهم وال أسلللرهم وال اختطلللافهم وال 

وهللم بالنسللبة إلللى حكومللات بالدهللم : جللرائم فللي الشللريلة اإلسللالميةضلللك لتبللر ي  أمللوالهم

األشلخاص والهيالات والشلركات التااهيلة والصلناعية  :عحندمما: التابلين لهلا عللى قسلمين

وليسوا من أعضلاء : الذين يحملون جنسيات البلد األجنبي ولكن ال عالقة لهم بالن ام الحاكم

األشللخاص والهياللات الللذين هللم جللزء مللن الهياللة  :ثانيهمننا: الهياللة الحاكمللة فللي ضلللك البلللد



17 

 

ى ضللك فهلمالء هلم محميلون الحاكمة من قبل أعضاء السفاهات والبلثلات اللسلكرية وملا إلل

لهلم باللدخول قلد ملنحهم  ول بصفتهم الفرديلة أو الاماعيلة ألن األضنن لهم بالدخبمارد األض

  لهللم وهللي مللا تسللمى فللي الشللريلة األمللان علللى أنفسللهم وأمللوالهم وهللي الذمللة التللي أعطيلل

وال ياللوز اإلخللالل فللي هللذ  الذمللة كمللا ال ياللوز ل خللر : بذمللة هللا وهسللوله: اإلسللالمية

فيملا يخلل المسللمون لللدخول فلي بلالد اآلخلر ضللك ألن الشلريلة اإلسلالمية  ااإلخالل بهلذ

  .تحرم ال لم كما تحرم القتل بغير حق

قضال لمقاصد الشريلة ألن حفق الحياة أي حيلاة وهذا منا. زها  أهواضإألن القتال فيه 

ألن حيلاة اإلنسلان مهملا كلان ملتقلدة بصلفة عاملة ال يحلل دمله إال إضا . المسلم وغير المسللم

  ں ڱڱ ڱ ژ: عملالل بقولله تللالى. كان مقابل ما اهتكبه من جرم دون تااوز ضلك الالرم

  ژ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں
(1)

ال  فللي قتلهللا ملتبللرة وحتللى الحيوانللات التللي ال تضللر وال مصلللحة 

ممر بقتل الكافر لمارد كفر  إضا كان مسلالمال ألن عللة قتلال الكلافر ليسل  نولم . ياوز قتلها

عتداء على المسلمين وهذ  الللة التي هلي أي اال: ة قتال الكافر هي الحرابةهي الكفر بل عل

ي اإلسلالم لشرعية الواهدة في مشلروعية الاهلاد فلصوص االحرابة هي التي جاءت بها الن

بللل أمرنللا باللمللل علللى فللتح أبللوا  الرحمللة أماملله ولكللي تبقللى أبللوا  الرحمللة أمللام الكللافر 

الشللريلة "فللي  ةوإضا جللاز قتللله فلضللروهة المحللدد  مفتوحللة حتللى آخللر لح للة مللن عمللر 

و عائقلال أملام حريلة الغيلر أ  أو عندما تكون حياته خطرال ممكدال عللى حيلاة غيلر "اإلسالمية

  وهلو يلللم أن ملن هلذا اإلنسلان ملن يكفلر ويفسلد  لقد خللق هللا اإلنسلان: لحرختياه افي اال

نسلان إهلداهها أو سللبها بلدون إولليب ملن حلق أي   والحياة هي هبة هللا التي ال تلدلها هبلة

قتل نفب واحدة بنل القلرآن  نكونه اعتد  على أع م حرمة من حرمات هللا أل  وجه حق

كقتللل  ؛البشللر جميلللال خلقلل  مللن نفللب واحللدة بللنل القللرآنكقتللل النللاس جميلللال باعتبللاه أن 

 ۈ ۆ ۆ ژ: قلال تللالى  الناس جميلال باعتباه أن البشلر جميللال خلقل  ملن نفلب واحلدة

                                                 

 (.87: )سورة المائدة(  1
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 ژ  ې ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ   ۋ ٴۇ     ۈ

(1)
: وال شللللك بللللأن للاهللللاد فللللي اإلسللللالم 

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ: قلال تللالى. أهداف ومقاصد مقدسة جاءت بها نصوص قرآنيلة محكملة

  ژ  ی ی ىئ ىئ ىئ   ېئ ېئېئ ۈئ      ۈئ ۆئ
(2)

 ے ھ ژ: وقلللللال تللللللالى   

 ژ ۋ ٴۇ ۈ ۈ   ۆ  ۆۇ ۇ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۓ  ۓ ے
(3)

فاآليللللللللللللة   

بلأن مالرد قتلل هجلل كلافر : األولى محكمة غير منسوخة وقطلية الداللة ال تحتمل التأويلل

. واآليللة الثانيللة ژ  ی ی ىئ ىئ ىئ   ېئ ېئژ :هللو اعتللداء: واحللد مسللالم غيللر محللاه 

للسالم وتدعوا كافة البشلرية عللى اخلتالف اجناسلها وألوانهلا ولغاتهلا : ضح حب اإلسالمتو

وحذهت من عدم اللدخول فلي السللم ( كافة)وعقائدها إلى الدخول في السلم وبصيغة التأكيد 

تبلاع الخطلوات الشليطان إوالسالم واألمن واألملان وأن مالرد علدم اللدخول فلي السللم هلو 

  ڀ پ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: وقللال تلللالى  خللرةوهللو خسللران الللدنيا واآل

 ژ ڀ ڀ
(4)

وتشير اآلية إلى أن األصل كان المنع من القتلال واألضن بالقتلال ملللل بلأنهم  

 لموا وأخرجوا من دياههم وأموالهم وكما هو مللوم من الدين بالضروهة بأن األصلل فلي 

 ەئ ائ ائ ى ى  ې ې ژ: يقلول تللالى الدماء والفروج الح ر وليب اإلباحلة

 ژ  ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ
(5)

هة المشرك المستاير اجبنتأمر : فاآلية 

ثلم . كما تأمر بأن يمكن ملن المكلان اللذي يلأمن فيله  وإتاحة الفرصة له حتى يسمع كالم هللا

فهللم  ؛وال اعتللداء  وال تلنلل   وأنلله لللم يللأت مللن فللراا  تلتهللا آيللة أخللر  تللللل لهمللر بقللتلهم

وال يرقبللون فلي مللممن إال وال ضملة ثللم أنهلم نكثللوا أيملانهم مللن بلللد   يصلدون عللن سلبيل هللا

: عهللدهم والنللوا فللي ديللن هللا وهمللوا بللنخراج الرسللول وبللداوا المللممنين بالقتللال أول مللرة

                                                 

 (.74: )سورة النساء (  1
 (.574: )سورة الب رة (  2
 ( .648: )سورة الب رة 3
 ( .97: )سورة الحج(  4
 ( .9: )سورة التوبة(  5
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المشركون الذين تتحدث علنهم  :نسخ في القرآنيقول الدكتوه مصطفى زيد في كتابه القيم ال

صلللى هللا عليلله وآللله "ن بللين الرسللول اركين كللمللن المشلل أضن فريللق خللاص هللم. آيللة السلليف

وقللد بللريء هللا وهسللوله مللنهم وآضنهللم عليلله أعللداء  ا ووبيللنهم عهللد فنقضللو  و للاهر "وسلللم

أن يتوبوا عن إجرامهم وهمالء المشركون هم أعداء هللا وهسوله ليسوا هلم كلل  إال بالحر 

 ڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ژ: المشللركين بللدليل قوللله تلللالى

 ژ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ    ڻ ں  ں ڱ ڱ
(1)

علللن  توبلللدليل األخبلللاه التلللي ت لللاهر 

 "هضلي هللا عنله"أنه حين بلث علي ابن أبي االب  "صلى هللا عليه وآله وسلم"هسول هللا 

وملن كلان بينله وبلين : أن ينلاد  بله فليهمببراءة إلى أهل اللهود بينه وبينهم أمر  فيما أملر  

: عهد فلهد  إلى مدته ثم بلدليل قولله بللد آيلة السليف "سلمصلى هللا عليه وآله و"هسول هللا 

   ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ژ ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ
(2)

وإنما هم قلوم ملن المشلركين كلان بيلنهم  

وبين هسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم عهد غير محدود األجل فهمالء وأولالك هلم اللذي 

هم أئمة الكفر يطلنون في ديلن  أليسوا: منهم وأمهلهم أهبلة أشهرأعلن هللا وهسوله براءته 

ون النلاس عللن سلبيله ينقضلون عهللدهم ملع هسلول هللا وي للاهرون عليله األعللداء دهللا ويصل

ضن فليقللاتلهم المممنللون ليلللذبهم هللا بأيللدي مللن إ  ن المللممنين بالقتللالاينكثللون إيمللانهم ويبللد

قوم ملممنين وال أدل عللى هلذا ملن قلول هللا علز يهم ويذلهم ويشفي صدوه يريدونهم وليخز

 ى  ې ې ژ: فاصلل نوجل لنبيه صلى هللا عليه وآله وسلم في اآلية التي تلي آية السليف دو

 ژ  ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ ائ ائ ى
(3)

فلللللنن هلللللذ   

ثلم يلدعو  لرسوله بلأن يايلر ملن يسلتاير بله ملن المشلركين  "عز وجل"اآلية  أمر من هللا 

 هى اإليمللان والللب البقللاء علللى كفللر  والللب مللن الرسللول أن يبلغللإليمللان بللاهلل فللنن أبللإلللى ا
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أن يابله إللى  "صللى هللا عليله وآلله وسللم"المكان الذي يأمن فيه فلللى الرسلول  :مأمنه أي

هذا إللى تللك اآليلة التلي تنفلي اإلكلرا  فلي : البه وأن يممنه حتى يبلغ المكان الذي يأمن به 

 . والنصوص بهذا الملنى ال تحصى كثيرة . ال قاالال الدين نفيال صريح

   ھ   ھ ہ ہ ژ: وهلي قولله تللالى أما آية السيف التلي يحلتج بهلا ملن ال فقله لله 

 ۈ    ۈ ۆ ۆ ۇ ۇڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ژ  ې ې ۉ ۉ  ۅ ۅۋ ۋ ٴۇ
(1)

تللأمر بقتللل المشللركين : وهللي كمللا هللو واضللح .

لكن منهم المشركون المقصودون باآليلةي  حيث وجدوا وبحصاههم وتضييق الخنا  عليهم 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: يقلول هللا فيهلا: ومتى يقتلوني واآليات التي قبل هذ  اآلية

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ  ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ

  ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چچ  ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ

 ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک  ک ڑ          ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ

 ژ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ    ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ
(2)

هنلللا يالللب أن تن لللر كيلللف  

 "صللى هللا عليله وآلله وسللم"احترم اإلسالم عهد همالء المشركين الذين عاهلدهم الرسلول 

والمسلللمون فوفللوا ملهللم بلهللدهم ولللم ينقصللوهم شللياال ممللا فرضللته الملاهللدة ولللم ي للاهروا 

دهم  إلى مدتهم فهذا ملن التقلو  التلي يحبهلا هللا أن يتم إليهم عه. ال فأمر هللا تلالىوعليهم عد

وتلللل النفلي : نحلد اآليلة التلي تليهلا: بآية السليف: ذ  اآلية التي سموهاويحب أهلها  وبلد ه

 ژ ىبمب خب   حب جب يئ ىئمئ حئ   جئ ی ژ: بقولللله تللللالى
(3)

واآليلللة األخلللر  التلللي تسلللتبلد أكلللرا   

ض إن حتى لتحكم باسلتحالة هلذا اإلكلرا  للناس على اإليما. الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم

                                                 

 (.1: )سورة التوبة(  1
 (. 0-5: )سورة التوبة(  2
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 ژ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ: تقلللللللللللللللللول
(1)

 

وملا كانل    على الدخول في اإلسالم بقوة السالض همكراهإفليس  الغاية أضن من قتالهم هي 

وإنما شرع القتال في اإلسالم لتأمين الدعوة إليها ولضمان الحريلة . قط هي اإلكرا : الغاية 

وملن أجلل . عن عقيدته بالمنطق السليم والحاة المقنللة هبالا دعوته ودهء الشبإتكفل  التي

للون بلالقوة بلين اإلسلالم وبلين الشللو  التلي وبقتالهم ألنهلم يح رهذا خل أئمة الكفر باألم

ومن ضلك علل األمر بالقتال ضمن ملا عللل بله بصلد المشلركين للنلاس   ياب أن تدعى إليه

 النهلمعإوملن ضللك كلذلك كلان السلبب فلي نبلذهم اللهلود و  م الملممنينعن سلبيل هللا وقتلاله

الحر  على اإلسالم وأهله و اهروا أعدائه عليه فنضا نبذوا عداوتهم لمسالم ولللدعوة إليله 

:كل ضال  ألن دين هللا سيهدي بنوه  فال حر  وال قتال
(2)

 .كتب هللا له الهداية 

لولي الشرعي صاحب الوالية اللاملة قلوالل عالن الاهاد فهو من حق اإأما من له حق 

التن يملات التلي تنسلب إللى ال يوجلد أي سلبب أو مبلره لانلوض بللن المن ملات أو  واحدال 

الاهلل بمشلروعية  :بل وتتخذ منه عنوانا لنشااها إال سلببال واحلدال ملن اثنلين األول. اإلسالم

الضلالة ملن شلبه بلالفر  ذا الصلنف أاإلسالم بوجه خاص واإلسالم بوجه عام فه يالاهاد ف

فصيلة الخواهج والبغاة الذين جلبوا عللى حكلام المسللمين وعللى المسللمين  كلواهث كبيلرة 

منللذ القللرن األول لمسللالم وكفللروا حكللام المسلللمين وقللاتلوهم وفللي مقللدمتهم علللي ابللن أبللي 

 . الباهحة باج وما أشبه الليلة حاج هي الحهو الفكر وال :الفكر  "هضي هللا عنه"االب 

أهلداف ملاديلة لمسلالم وتلدهك أنهلا للن تسلتطيع محاهبتله علنلال بلدون  اأن له :الثاني

وكلم وجلدنا فلي التلاهيخ . طاء أو شللاه إسلالمي ت هلر ملن خاللله اإلسلالم وتلبطن الكفلرغ

اإلسالمي من مثل التن يمات الذي اتخذت من اإلسلالم شللاهال تصلل بله إللى أهلدافها وتبللد 

قلول نملات وال يه عن أي شك أو هيبة في نواياها ابلال بللن التن األن اه تح  هذا الشلا

وال عاب في ضلك فهي سنة من هللا ال تتخللف فلي   ان ومكانمكلها وهي حاضرة في كل ز

                                                 

 ( .77: )سورة يونس(  1
 . 50/71/599ا  السور  1-5ا  اآليات انظر تفسير الطبري (  2

 .596-598ا  السور  51-9انظر نفس التفسير اآليات 
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 ژ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ گ ک ژ :ان وال مكللللانمللللز
(1 )

ولللللم يتركللللوا 

للذلك المسلاجد وشليدوها  وسيلة من وسائل الكيد لمسالم والمسلمين إال عملوا بها حتى بنلوا

 . إال شاهدال على ضلك نزل فيه قرآن يتلىوما مساد الضراه 

ومللن يشللك فللي نوايللا أنللاس بنللوا هلل مسللادال  مللن أمللوالهم وجملللو  وزينللو  للمللممنين 

والصللالة فيلله وكللاد الرسللول  هافتتاحلل "صلللى هللا عليلله وآللله وسلللم"والبللوا مللن الرسللول 

 ٻ ٻ ٱ ژ :ليكشف حقيقة األملر قلال تللالى يستايب لطلبهم لوال أن الوحي نزل

 ژ ڀ ڀ ڀ    ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ
(2)

ل علينللللا ضلللللك إال ومللللا قلللل 

ي علينا مثل هذ  األساليب التي تفرزها تلك النوايلا المبطنلة والخبيثلة وال للنحذه من أن تنط

تسلللتهدف التلللي التن يملللات : نقصلللد بلللذلك كلللل التن يملللات اإلسلللالمية  ولكلللن نقصلللد بلللذلك

وغيلر مسللمين تحل  شللاه أ ال ينموالمقيمين في الدول اإلسالمية سواء كلانوا مسلل المواانين

أن اللمليات التي تشن باسم الاهاد ضد المسلمين وغير المسلمين ملن  دمكشوف باسم الاها

أم   تالاهال وخبلراءنوا سلفراء ودبلوماسليين أم كلانوا المقيمين في الدولة اإلسالمية سواء كلا

فنن أضيلتهم أو التللرض لهلم بسلوء االملا كلان  ؛أم كانوا سواحال   ينومستثمر  هجال أعمال

فللننهم قللد اكتسللبوا بللذلك األضن األمللان علللى أنفسللهم   ضن السلللطة الشللرعيةندخللولهم البلللد بلل

ضن ولي األملر لهلم باللدخول قلد دخللوا فلي ضملة هللا وهسلوله  وبالتلالي فلنن إوأن   وأموالهم

علن قلتلهم  يلهم أو احتاازهم بدون ضنلب جنلو  فضلالل لرض لهم بأض  في أموالهم أو تروتال

ين فللي األهض فسللادال ومللن حللق صللاحب فحكمهللم أنلله محللاهبين هلل وهسللوله ومللن السللاع

وأجملع   مالوالية  اللامة أن يقده اللقوبة التلي تمنلع مثلل هلذ  الالرائم التلي حرمهلا اإلسلال

ح  بللللن هلللذ  صلللفأوقلللد   تاريمهلللا واعلللدوها حربلللال عللللى اإلسلللالم عللللى علملللاء األملللة

ة تحلاه  باسلم دسلالتن يمات من خالل أفلالها من أنها ال تفقله أبالديات اإلسلالم أو أنهلا من

أبالديات الاهلاد فلي اإلسلالم أو ضلك أن هذ  األفلال ال يقدم عليها ملن لله ملرفلة ب  اإلسالم

فهللو كشللف أخطللاههم علللى  ؛أمللا واجللب المسلللمين نحللوهم صللاد  النيللة مخلصللال لمسللالم

                                                 

 ( .55: )سورة الب رة(  1
 ( .549: )سورة التوبة(  2
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ب عية مللا ياللجللراءات الشللرم وعلللى األمللة وعلللى ولللي أمللر األمللة أن يتخللذ مللن اإلاإلسللال

علالن السللم إعلالن الاهلاد وإاإلسالم عليه بحكم واليتله اللاملة  وملن مسللمات اإلسلالم أن 

نسلان أو جماعلة إوالحر  من الحقو  الشرعية لولي األمر الشرعي وال ياوز شرعال ألي 

د سواء أكانوا ملن األجانلب المقيملين فلي اللدول اإلسلالمية أو جهة أو من مة أن تللن الاها

الثامنلة ملن قلراه  ةكما تقدم  اإلشاهة إلى ضللك وقبلل أن نخلتم هلذا البحلث نشلير إللى الفقلر

 : حيث تناول  موقف اإلسالم من اإلهها ( 7/13( )125)مامع الفقه اإلسالم هقم 

 (        )  قراه هقم مشروع 

اإلسللالم لكللف اللللدوان عللن األمللة اإلسللالمية بملنللا  اللللام شللرع الاهللاد فللي  :عوال  

وال يتحقلق ضللك إال برفلع ال للم ومنلع الفسلاد فلي األهض : إعالء كلملة هللا تهوالشامل وغاي

مفهلوم سيادة اللدل واألملن والسلالم لكافلة البشلرية بلدون اسلتثناء هلذا إلى وتهدف مقاصد  

عية الواهدة فلي الموضلوع وملا اسلتقر عليله من النصوص الشر الاهاد في اإلسالم انطالقال 

 : جماع جماهير علماء األمةإ

على أي خالف أو قتال بين المسللمين ضلد ( كلمة جهاد)اال  إال ياوز شرعال  :ثانيا  

 .بلضهم البن

وعليلله  يالشلرع للولي األملر علالن الاهلاد مللن الحقلو  الشلرعيةإاللدعوة إللى  :ثالثنا  

 . األمة إجماع 

إلى القتال ضد حكام المسلمين وغيلرهم ملن  ةبلن التن يمات اإلسالميجنوض  :رابعا  

 .الموانين والمقيمين في الدول اإلسالمية باسم الاهاد عمل يحرمه اإلسالم 

 محمد عبد  عمر/ بقلم 

 عضو المامع 

 



 
 

 الدورة الثانية والعشرون 
 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 
 

  جهاد الطلب وجهاد الدفع

 

 

 

 

 

 إعداد
 إدريس أبو بكر ميغا بن عبد اهلل  / الدكتور

  عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

  سابقا اجلامعة اإلسالمية بالنيجرب

 عضو اجملمع عن النيجر
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رحيمبسم اهلل الرمحن ال  
 :مقدمة

الحمد هلل الذي أنزل الشرائع رحمة بعباده، وأودعها من أسرار الحكمة ما 
على صاحب الرسالة العظمى،  تطمئن به النفوس، وتأنس به العقول، وأصلي وأسلم

خاتمة الرساالت، سيدنا ونبينا محمد، الصادق األمين، ختم اهلل به الرسل، وأكمل 
ا جعله تبيانا لكل شيء، وهدى وتبصرة لمن أراد خير بدينه الشرائع، وأنزل عليه كتاب

الدنيا وسعادة اآلخرة، وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على منهاجه القويم، فكانوا هم 
 .الهداة المرشدين
. ، لكل نوع منها أهميته القصوى1فإن الجهاد في اإلسالم أنواع: أما بعد

واحد هو القتال، الذي  والتحول الخطير الذي حصل في حصر الجهاد في نوع
انحرف إلى قتال بين المسلمين أنفسهم مع شديد األسف، كنتيجة للحوارات 

عن المفهوم والتفاعالت التي حصلت في الساحة الفكرية، أبرزت انحرافات واضحة 
 .الصحيح للجهاد في الشريعة اإلسالمية

لماء وهذا ما يستدعي التوضيح من العلماء المتخصصين، بل ضرورة قيام ع
اإلسالم وطلبة العلم الشرعيين بتوعية المسلمين بأهمية المبادئ اإلسالمية األساسية، 
وتوضيح مفاهيمه الصحيحة، ومقاصده وغاياته وأهدافه النبيلة، استنادا إلى األدلة 
الشرعية، وآثار السلف الصالح، وانطالقا من الوسطية اإلسالمية، واالعتدال، ونبذ 

 .لتطرف والعنفجميع أشكال الغلو وا
لقد كان االستعمار واالستشراق، وال يزاالن، عاملين أساسيين في حضور 
قضية الجهاد إلى الساحة الفكرية واالجتماعية والثقافية، حيث زعم هؤالء وأولئك أن 

 !الجهاد في اإلسالم إرهاب

                          
ت محمــد عبــد القــادر عطــا ـ مصــطفى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب ) 5/535: شــيا اإلســالم ابــن تيميــة، الفتــاوى الكبــرى: ـ ينظــر  1

مؤسســة الرســالة  بيــروت ـ مكتبــة : أ الناشــر3/17: قــيم، زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــادم، وابــن ال1851هـــ ـ  1045، 1: العلميــة، ط
 .م1880= هـ  1015، 71: المنار اإلسالمية بالكويت، ط
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وقد اندهش العالم أجمع، خصوصا، العالم الغربي من السرعة التي انتشر بها 
وقد ! م واكتسح الممالك واالمبراطوريات الفارسية والبيزنطية في وقت وجيزاإلسال

أرجع بعض الباحثين في الغرب والمستشرقون السبب في ذلك إلى أن اإلسالم قد 
انتشر بقوة السالح وبحد السيف، وبأنه دين يهوى سفك الدماء والمال والسيطرة 

األوائل ومن بعدهم كانت لتحقيق هذا والغلبة، فجميع الحروب التي قام بها المسلمون 
 !!الهدف في نظرهم

ما مدى صحة هذه : ح نفسه وال بد من اإلجابة عنه هووالسؤال الذي يطر 
المزاعم؟ وهل صحيح أن اإلسالم قد انتشر بالقوة والسالح؟ وأن الحروب التي 
خاضها المسلمون في سبيل إعالء كلمة اهلل عز وجل كانت جميعها هجومية ولم 

 ن دفاعية؟ وهل الجهاد في اإلسالم هجومي أو دفاعي؟تك
جهاد الطلب وجهاد )هذه التساؤالت وغيرها هي التي يحاول هذا الموضوع 

 .اإلجابة عنها( الدفع
 :وذلك في مقدمة، هي هذه، ومدخل وأربعة فصول وخاتمة

بين المسلمين وغيرهم، أو ( الداخلية والخارجية)ـ المدخل في بيان العالقة 
ارة أخرى بيان طبيعة العالقة بين الدولة اإلسالمية والدول والمجتمعات األخرى بعب

 .في حالة السلم والحرب
الجهاد، مفهومه وأهدافه ونوعاه وحكمه وصاحب الحق في : ـ الفصل األول

 إعالنه
 مفهوم الجهاد وأهدافه: المبحث األول
 نوعا الجهاد وحكمه: المبحث الثاني
 الحق في إعالن الجهادصاحب : المبحث الثالث
تكييف العمليات القتالية ضد المسلمين وغيرهم وأحكامها : ـ الفصل الثاني

 الشرعية
 تكييف العمليات القتالية ضد المسلمين وأحكامها الشرعية: المبحث األول
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تكييف العمليات القتالية التي تشن باسم الجهاد ضد غير : المبحث الثاني
 المسلمين

باب جنوح بعض التنظيمات اإلسالمية إلى قتال حكام أس: الفصل الثالث
 المسلمين وغيرهم

أسباب جنوح بعض التنظيمات اإلسالمية إلى القتال ضد : المبحث األول
 حكام المسلمين

 أسباب جنوحها إلى القتال ضد عامة المسلمين: المبحث الثاني
مواطنين أسباب جنوحها إلى القتال ضد غير المسلمين من ال: المبحث الثالث

 والمقيمين في الدول اإلسالمية وغيرها
سلطة ولي األمر تجاه من يعلن الجهاد ضد المسلمين وغيرهم : الفصل الرابع

 في البالد اإلسالمية وواجب المسلمين نحوهم
من يعلن الجهاد ضد من يعلن الجهاد سلطة ولي األمر تجاه : المبحث األول

 ضد المسلمين في البالد اإلسالمية
سلطة ولي األمر تجاه من يعلن الجهاد ضد من يعلن الجهاد : حث الثانيالمب

 ضد غير المسلمين من المواطنين والمقيمين في البالد اإلسالمية
واجب المسلمين نحو غير المسلمين من المواطنين والمقيمين : المبحث الثالث
 في البالد اإلسالمية

 .الخاتمة، وهي عبارة عن تقرير عن البحث وخالصته



عدإد إدلكتور عبد هللا  جهاد الطلب وجهاد الدفع دريس أ بو بكر ميغابن إ   إ 

 

0 

 

بين المسلمين وغيرهم أو بعبارة ( الداخلية والخارجية)بيان العالقة : المدخل
أخرى بيان طبيعة العالقة بين الدولة اإلسالمية والدول والمجتمعات األخرى في 

 :حالتي السلم والحرب
يجدر بنا، قبل بيان هذه العالقة، أن نذّكر بأن هناك رابطة أخوة عامة تربط 

 ..طة أخوة خاصة تربط بعض الناس دون بعضالناس جميعا، وراب
أما الرابطة العامة فهي الرابطة اإلنسانية التي تربط الناس جميعا دون النظر 
إلى اعتبارات أخرى، سواء كانت دينية أم اجتماعية أم سياسية، وبقطع النظر عن 

ن الكريم، اللون والجنس، وهذه الرابطة هي التي أشار اهلل تبارك وتعالى إليها في القرآ
َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها ﴿: عندما قال

وقال عنها معلم الناس الخير، صلى اهلل عليه  1اآلية ﴾َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاالا َكِثيراا َوِنَساء
 .2«وآدم من ترابالناس بنو آدم »: وسلم، حين قال

فأين هي اليوم نظرة المجتمع الدولي إلى هذه الرابطة األخوية اإلنسانية 
الكريمة، التي أرشد إليها القرآن الكريم في هذه اآلية الكريمة، وأشار إليها الرسول 

 !األمين في هذا الحديث
أما الرابطة األخوية الخاصة فهي التي تربط بعض الناس دون بعض، 

، سواء كانت دينية أم اجتماعية أم قومية أم سياسية أم جنسية أم غير والعتبارات
ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة ﴿: ذلك، وهي التي أشار اهلل تعالى إليها في قوله عز وجل

اْلُمْسِلُم »: -صلى اهلل عليه وسلم  -، وقال عنها رسول اهلل 3 ﴾َبْيَن َأَخَوْيُكمْ  َفَأْصِلُحوا
المؤمن »: وقوله عليه الصالة والسالم 4«ْسِلِم اَل َيْظِلُمُه َواَل َيْخُذُلُه َواَل َيْحِقُرهُ َأُخو اْلمُ 

                          
 1: سورة النساء، اآلية - 1
غيب والترهب، ، وحسنه الشيا األلباني في صحيح التر والبيهقي بإسناد حسن أيضا واللفظ له رواه أبو داود والترمذي وحسنه - 2

 (7895)الحديث رقم 
 .14: سورة الحجرات، اآلية - 3
البخاري، كتاب المظالم، باب ال يظلم المسلم المسلم، ومسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم ظلم المسلم : متفق عليه - 4

 (9149)وخذله واحتقاره، رقم 
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مثل »: -صلى اهلل عليه وسلم  –، وقوله 1«للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

 .2«حمىسائر الجسد بالسهر وال
العامة والخاصة بين الناس تقتضي كل واحدة : وال شك أن هاتين الرابطتين

 ..منهما أن تكون طبيعة العالقة بينهم سلمية ال حربية
وقد قرر بعض الفقهاء أن الباعث على القتال هو دفع االعتداء وليس 

ليف، اآلدمي معصوم ليتمكن من حمل أعباء التك: المخالفة في الدين، قال الحنفية
باحة القتل عارض، سمح به لدفع شره الكفر من حيث هو : -أيضا  –وقالوا . وا 

ال ينبغي لمسلم أن يهرق دمه إال في : ، وقال اإلمام مالك3كفر، ليس علة لقتالهم
 .4حق، وال يهرق دما إال بحق

، وقال الكمال بن 5األصل في الدماء الحظر إال بيقين اإلباحة: وقال الحنابلة
فأفاد أن  6َكافَّةا﴾ َوَقاِتُلوا اْلُمْشِرِكيَن َكافَّةا َكَما ُيَقاِتُلوَنُكمْ ﴿: لحنفي في قوله تعالىالهمام ا

﴿َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى اَل : ء لقتالهم ومسبب عنه، وكذا قوله تعالىاأن قتالنا المأمور به جز 
 .8بالضرب والقتلنة منهم للمسلمين عن دينهم باإلكراه ـتـأي ال تكون ف 7َتُكوَن ِفْتَنٌة﴾

 .8والقتل
وواضح مما تقدم أن األصل في العالقات الخارجية أو العالقات الدولية في 

وقد جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي أن اإلسالم هو السلم ال الحرب، 
العالقة بين الدول اإلسالمية والدول األخرى المكونة للمجتمع الدولي تقوم على »

حترام المتبادل، والتعاون بما يحقق المصالح المشتركة السالم ونبذ الحروب، واال
                          

باب  ،البر والصلة واآلدابكتاب مسلم في بيك األصابع في المسجد وغيره، و البخاري، كتاب أبواب المساجد، باب تش: متفق عليه - 1
 تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم

 .أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم - 2
3 -  
4 -  
5 -  
 39سورة التوبة اآلية  - 6
 183ية سورة البقرة، اآل - 7
 .031 :، ص5: ، بيروت، جدار الفكر، شرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي - 8
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: وقد نظم الشارع هذه العالقات. 1«لإلنسانية في إطار المبادئ واألحكام الشرعية
عالقة المسلمين بغيرهم، وقد يكون غير المسلمين في نزاع مسلح مع المسلمين، 

ما أن يكونوا في غير حالة ال"الحربيون"وهؤالء يطلق عليهم  حرب مع المسلمين، ، وا 
 ".المستأمنون"أو " الذميون"وهؤالء يطلق عليهم 

الحربيون : ومن هنا فإن غير المسلمين بالنسبة للمسلمين أصناف ثالثة
 ..والذميون والمستأمنون

 فما هي عالقة هؤالء جميعا مع المسلمين والدولة اإلسالمية؟
 :عالقة المسلمين بالذميين/ أ

الذمة هم غير المسلمين الذين يقيمون مع المسلمين المراد بالذميين أو أهل 
إقامة دائمة في الدولة اإلسالمية، على أن يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم 
إال في بعض مسائل يستثنون منها، وهم معدودون من مواطن ورعايا الدولة 

 2.اإلسالمية بحكم عقد الذمة، الذي عقدوه مع المسلمين
عليهم واجبات ويثبت لهم حقوقا، وهو عقد غير مؤقت، بل هو أبدا  وهذا العقد يفرض

 ..يسري على من عقدوه معنا وعلى ذرياتهم من بعدهم
 :وهذه العالقة تتمثل باختصار في أمور منها

ـ عدم إكراه على اعتناق اإلسالم، اإلسالم يرفض أن يكره الناس على الدخول في 
بعقله الذي وهبه اهلل إياه، أن ينظر أي عقيدة ال يرتضونها، حيث ترك اإلنسان 

الطريق يسلكه بعد أن تبين له طريقي الهدي والضالل، وعلى المسلمين أن يبلغوا 
رسالة اإلسالم إلى من عداهم، فإما أن يهتدوا ويختاروا الخير والهدى والرشاد وهو 

ما أن يختاروا الطريق اآلخر  ..اإلسالم، وا 
كراه عليه شيء آخر، فاألول مشروع والثاني ممنوع، فالدعوة إلى اإلسالم شيء، واإل

اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة ﴿: قال اهلل تعالى في الدعوة إلى اإلسالم

                          
 .لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي (8/11) 194ـ القرار رقم   1
 : ....عبد الكريم زيدان، أحكام الذميين، ص - 2
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ْشُد ِمَن اْلَغي﴿: ، وقال في اإلكراه1اْلَحَسَنِة﴾ أي ال . 2﴾اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن َقْد َتَبيََّن الرُّ
ا أحدا على الدخول في دين اإلسالم، فإنه بّين واضح جلي ال يحتاج إلى أن تكرهو 

يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه اهلل لإلسالم وشرح صدره ونّور بصيرته دخل 
فيه على أية حال، ومن أعمى اهلل قلبه وختم على سمعه وبصره، فإنه ال يفيده 

 ..الدخول في الدين مكرها أو قسورا
 :العتداء عليهمـ عدم ا

ِإنَّ ﴿: من القواعد العامة في اإلسالم حرمة االعتداء على اآلخرين، قال اهلل تعالى
 .3﴾اللََّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدينَ 

 :حكام الشريعة اإلسالميةألـ انقيادهم 
ما دام اإلسالم قرر المساواة بين الذميين والمسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما 

 ..ن خضوع أهل الذمة وانقيادهم ألحكام الشريعة اإلسالميةعليهم، فال بد م
ومن ذلك ضمان األنفس واألموال واألعراض، وأن تقام عليهم الحدود فيما 

الزنا والسرقة : يعتقدون تحريمه عليهم دون ما يعتقدون حله، ومما يعتقدون تحريمه
اإلسالمية فيها  والقتل والقذف، فهذه األمور وأمثالها يجب خضوعهم أحكام الشريعة

 –كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير  –أما األفعال التي يعتقدون أنها حالل لهم ... 
فإنهم يقرون عليها، وال عقوبة عليهم في ذلك، العتقادهم بحلها، وألننا نقرهم على 

 .كفرهم، والكفر أعظم ذنبا من هذه األمور
 :عالقة المسلمين بالمستأمنين/ ب

و شخص دخل الديار اإلسالمية على غير نية اإلقامة فيها، بل المراد بالمستأمن ه
أو بمجرد منحه اإلقامة لقصد ". عقد األمان: "يقيم فيها مدة معلومة بعقد يسمى

قامته في دار اإلسالم تكون محدودة بمدة  العمل أو االتجار أو السفارة أو الزيارة، وا 
حولت من مستأمن إلى ذمي، قابلة للتجديد، فإن أخذ هذه اإلقامة على الدوام ت

                          
 .175: النحل - 1
 .759: البقرة - 2
 .184: البقرة - 3
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والمستأمنون في دار اإلسالم بالرغم من كونهم أجانب، فإن الدولة اإلسالمية قررت 
 ..لهم من الحقوق العامة والخاصة ما للذميين

 :ـ حق دخول المستأمن في دار اإلسالم
ال يمكن أن تغلق الباب في وجه  –وهذه طبيعتها وغايتها  –فالدولة اإلسالمية 

 ..نين في أقاليمهاالمستأم
 ولكن هل هناك إلزام شرعي يلزم الدولة اإلسالمية بقبول هؤالء في أقاليمها؟

 :للجواب عن ذلك يجب أن نفرق بين حالتين
إذا طلب حربي أمانا ليدخل دار اإلسالم ليسمع كالم اهلل ويعرف  :الحالة األولى

ْن ﴿: منه، لقوله تعالىشرائع اإلسالم، ففي هذه الحالة تجب إجابته، ثم يرد إلى مأ َواِ 
 1﴾َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اللَِّه ثُمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنهُ 

ذا طلب الحربي أمانا ليدخل ديار اإلسالم للتجارة، ال يوجد إلزام شرعي  وا 
نما ا ألمر متروك لتقدير الدولة، فلها أن على الدولة اإلسالمية يلزمها إلجابة طلبه، وا 

 ..تجيب الطلب أو ترفضه
ونحن نرى أنه يجوز إعطاء األمان لمن يطلبه، إال إذا كان في إعطائه 
مفسدة وفقا لتقدير اإلسالم وال ينبغي رفض الطلب، إال بمسوغ شرعي، ألن في 
له دخوله يؤدي إلى اطالعه على محاسن اإلسالم وشرائعه وأحكامه، فيكون دخو 

ن لم يطلب  حتى يسمع كالم اهلل: متضمنا في جميع األحوال معنى قوله تعالى وا 
 .األمان لهذا الغرض بالذات

 :ـ لهم الحق في التمتع بالحقوق العامة
ومنها حريته في الرواح والمجيء، وحماية شخصه من االعتداء عليه، وكذا حريته 

م وحرمة السكن وكذا تمتعه بالمرافق في العقيدة واالعتقاد والرأي واالجتماع والتعلي
 ..العامة للدولة كوسائل االتصاالت ومشروعات الماء واإلنارة وخالفه

                          
 .9: لتوبةا - 1
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هذا، وللدولة اإلسالمية كفالته عند عجزه وحاجته فتقوم بسد حاجته وال تسلمه 
عانة المحتاجين  إلى التهلكة ما دام في دار اإلسالم، ألن اإلسالم يأمر باإلحسان وا 

 .بهموالرحمة 
 :ـ تمتعهم بالحقوق الخاصة

تشمل حقوق األسرة والحقوق المالية، فمن الحقوق العائلية حق الزواج و 
والطالق وغيرها، ومن الحقوق المالية حق التملك ومباشرة التصرفات للحصول على 
الثروة وما يتبع ذلك من الحق لهم في أي يصبحوا دائنين ومدينين، وفي ذلك يقول 

 .1«وأما مبايعة أهل الحرب ومتاجرتهم إذا قدموا بأمان فذلك جائز»: (الجد)ابن رشد 
 :عالقة المسلمين بالحربيين/ ج

المراد بالحربيين هم الذين ال تجري عليهم أحكام اإلسالم وال يأمن من عندهم 
بأمان المسلمين، أما إذا دخلوا دار اإلسالم بأمان المسلمين فهم مستأمنون، وقد سبق 

 .الحديث عنهم
الذين تأثروا بالحالة التي سادت عالقة ( القدامى)وقد ذهب بعض فقهائنا 

في عقد االجتهاد الفقهي في القرن الثاني الهجري وبنشوة ( الحربيين)المسلمين بغيرهم 
االنتصارات والفتوحات التي حققها المسلمون، وبمبدأ العزة اإلسالمية، والقيام بواجب 

ونزعة اإلسالم العالمية، ذهبوا إلى القول بأن أصل  الدعوة اإلسالمية إلى العالم،
هو الحرب ال السلم، ما لم يطرأ ما يوجب ( الحربيين)العالقات مع غير المسلمين 

السلم من إيمان أو أمان، والجهاد فرض دائم ال يحل تركه بأمان أو موادعة إال 
 .لغرض االستعداد كما في حالة ضعف المسلمين وقوة عدوهم

الفقهاء إلى أن األصل في العالقة بين المسلمين وغيرهم ذهب بعض 
هو السلم، والحرب أمر طارئ على البشرية، ويتعين على المسلمين لدفع ( الحربيين)

الشر والعدوان، والدعوة إلى اإلسالم تكون أوال بالحجة والبرهان ال بالسيف والسنان، 

                          
 ..(.ينظر في وثائق األملن للمستأمنين وفي عقد الذمة واآلثار المترتبة عليه) 7/758: المقدمات - 1
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الحالة الطبيعية بين : يتولون وهذا هو األمر المقرر لدى فقهاء القانون الدولي حيث
 ..الدول هي السالم، والحرب حالة وقتية عارضة مهما كان سببها

وقد جنح إلى هذا الرأي، باإلضافة إلى من ذكرناهم من الفقهاء، الثوري 
وبذلك تكون  .واهلل تعالى أعلم. واألوزاعي، وهو المفهوم من روح التشريع العام

مة غير منسوخة، ويكون القتال في غير حال الجنوح اآليات الداعية إلى السالم محك
إلى السلم، وتكون آيات العفو والصفح معموال بها في غير حال االعتداء، وبحسب 

 .ما تقتضيه السياسة الشرعية اإلسالمية
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وحكمه وصاحب الحق في إعالنهونوعاه الجهاد مفهومه وأهدافه : الفصل األول  
 وأهدافهمفهوم الجهاد : المبحث األول

 :أوال ـ مفهوم الجهاد
ومعناه المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة أو . مصدر فعل جاهد: الجهاد لغة

قاتله، وجاَهد في سبيل اهلل، : يقال جاَهَد العدوَّ ُمجاَهدة وِجهاداا، أي. محاربة العدو
 1.أي قاتل

لعام، فهو أما المعنى ا. عام وخاص: وللجهاد في االصطالح الشرعي معنيان
القرآنية  النصوصتدل على ذلك . بذل الجهد لنصرة الدين بأي وسيلة كان ذلك

 :والحديثية اآلتية
 من القرآنف: 

قال ابن . 2﴿َفاَل ُتِطِع الَكاِفِريَن َوَجاِهْدُهْم ِبِه ِجَهادًا َكِبيرًا﴾: تعالىو  قول اهلل تباركـ 
فالجهاد الكبير هنا ليس . 3بالقرآن :يعني ﴿َوَجاِهْدُهْم ِبِه﴾: عباس رضي اهلل عنهما

فكان »: ابن تيمية رحمه اهللشيا اإلسالم قال . هو القتال، إنما هو البيان القرآني
في أول األمر مأمورا أن يجاهد الكفار بلسانه ال بيده ـ صلى اهلل عليه و سلم ـ النبي 

 .4«يرافيدعوهم ويعظهم ويجادلهم بالتي هي أحسن ويجاهدهم بالقرآن جهادا كب
﴿َيا َأيَُّها النَِّبيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقيَن َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم : تعالى ولهـ وق

 .5َوِبْئَس اْلَمِصيُر﴾

                          
 .1: بيروت، ط –صادر  دار، (جهد)لسان العرب، مادة  ،ـ محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري 1
 .57 ، اآليةالفرقانسورة ـ   2
سامي بن محمد :  تحقيق)ـتفسير القرآن العظيم،  كثير القرشي الدمشقي،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ـ  3

 .119: ، ص9: م، ج1888 -هـ 1074، 7: ، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط(سالمة
، دار الفضيلة، (علي بن حسن بن ناصر األلمعي وغيره: تحقيق)ـ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،   4

 .109: ، ص1: م، ج7440/ هـ1070، 1: عودية، طالرياض، المملكة العربية الس
 .8 ، اآلية، وسورة التحريم13 ، اآليةـ سورة التوبة  5
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ـ إن الجهاد في هذه اآلية أعم من القتال؛ ألن اهلل أمر فيها رسوله الكريم 
فار والمنافقين، وال نشك في أنه قد جاهد كال بمجاهدة الكـ صلى اهلل عليه وسلم 

 .ومعلوم أنه لم يقاتل المنافقين، فلم يكن جهاده لهم قتاال. الصنفين بالفعل
نَّ اهلَل َلَمَع الُمْحِسِنيَن﴾: تعالى ولهـ وق  .1﴿َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا َواِ 

َفِهَي َقْبَل : وَقاَل اْبُن َعِطيَّةَ . ِإنَّ َهِذِه اآْلَيَة َنَزَلْت َقْبَل َفْرِض اْلِقَتالِ : َقاَل السُّدِّيُّ َوَغْيُرهُ 
نََّما ُهَو ِجَهاٌد َعامٌّ ِفي ِديِن اللَِّه َوَطَلِب َمْرَضاِتهِ  ، َواِ  َقاَل اْلَحَسُن ْبُن َأِبي . اْلِجَهاِد اْلُعْرِفيِّ

ْبَراِهيُم ْبُن َأْدَهمَ وَ . اآْلَيُة ِفي اْلُعبَّادِ : اْلَحَسنِ  ِهَي ِفي الَِّذيَن َيْعَمُلوَن : َقاَل اْبُن َعبَّاٍس َواِ 
 .2ِبَما َيْعَلُمون

  من السنةو: 
جاء رجل إلى النبي ـ صلى : قالـ رضي اهلل عنهما ـ ـ عن عبد اهلل بن عمرو 

: قال. نعم: قال. «ألك أبوان»: يا رسول اهلل أجاهد قال: اهلل عليه وسلم ـ فقال
 .3«ففيهما فجاهد»

جاهدوا المشركين بأموالكم »: ـ  صلى اهلل عليه وسلمـ ـ وقال رسول اهلل 
 .4« وأنفسكم وألسنتكم

أنواع الجهاد ومراتبه بمفهومه العام ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ ـ وبين الرسول 
ُه ِمْن ُأمَِّتِه َحَواِريُّوَن َوَأْصَحاٌب َما ِمْن َنِبىٍّ َبَعَثُه اللَُّه ِفى ُأمٍَّة َقْبِلى ِإالَّ َكاَن لَ »: فقال

َن َيْأُخُذوَن ِبُسنَِّتِه َوَيْقَتُدوَن ِبَأْمِرِه ثُمَّ ِإنََّها َتْخُلُف ِمْن َبْعِدِهْم ُخُلوٌف َيُقوُلوَن َما اَل َيْفَعُلو 

                          
 .98 ، اآليةـ سورة العنكبوت 1
الجامع ألحكام  ـ  أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي،  2

براهيم أطفيشأ: تحقيق)، (تفسير القرطبي)القرآن  ، 1: القاهرة، ط –، دار الكتب المصرية (حمد البردوني وا 
 .390: ، ص13: م، ج1890 -هـ 1350

وقال . دار الكتاب العربي ـ بيروت 7531)الحديث رقم  /سننالأبو داود سليمان بن األشعث السجستاني،  ـ  3
 صحيح: األلباني

 (7549)، الحديث رقم نفس المصدرـ   4
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َجاَهَدُهْم ِبِلَساِنِه َفُهَو ُمْؤِمٌن  َوَيْفَعُلوَن َما اَل ُيْؤَمُروَن َفَمْن َجاَهَدُهْم ِبَيِدِه َفُهَو ُمْؤِمٌن َوَمنْ 
 .1«َوَمْن َجاَهَدُهْم ِبَقْلِبِه َفُهَو ُمْؤِمٌن َوَلْيَس َوَراَء َذِلَك ِمَن اإِليَماِن َحبَُّة َخْرَدلٍ 

. كال من فعل القلب واليد والفم جهاداـ صلى اهلل عليه وسلم ـ فقد سمى النبي 
يشمل كل طاعة يعملها المسلم ابتغاء مرضاة وهذا يدل على أن الجهاد بمعناه العام 

 . اهلل سبحانه وتعالى
فليس كل  .2القتال في سبيل اهلل: والمعنى االصطالحي الخاص للجهاد هو

ما هو في سبيل اهلل ومنها ما منها أنواع القتال التي يمارسها الناس  قتال جهادا، ألن
َمْن » :ـ  صلى اهلل عليه وسلم ـوفيصل التفرقة بينهما في قول النبي . ليس في سبيله

 .3«اللَّهِ َقاَتَل ِلَتُكوَن َكِلَمُة اللَِّه ِهَى اْلُعْلَيا َفُهَو ِفى َسِبيِل 
هل الجهاد في سبيل اهلل خاص بقتال : لكن السؤال الجدير باإلجابة هنا هو

الكفار أم يدخل فيه قتال المسلمين إذا كان مشروعا؟ ولإلجابة عن ذلك نستعرض 
 :ات المذاهب الفقهية للجهادتعريف

 الدعاء إلى »: تعريفه بأنه (المختار الدر)جاء في :عند الحنفية
بذل الوسع في »وعرفه ابن الكمال بأنه . 4«لم يقبله الدين الحق وقتال من

                          
كتاب الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم،  سين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري،ـ أبو الح  1

 .1/159اإليمان، باب كون النهي عن المنكر من اإليمان، 
: الجهاد أحكامه، ومن يدعو إليه، ص الدكتور عبد المحسن بن محمد بن عبد المحسن المنيف،: ـ ينظر  2

 1019، 1: ينة المنورة، طة بالمدالجامعة اإلسالمي، 11
: (صحيح البخاري)ع الصحيح المختصر الجام محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي،: متفق عليهـ   3
مسلم في (. 7514)، كتاب الجهاد والسير، باب من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا، رقم الحديث 0/74

. تحيق د)، (5475)الحديث ون كلمة اهلل هي العليا، رقم ، كتاب اإلمارة، باب من قاتل لتك9/09: صحيحه
 .م1851هـ ـ  1041، 3: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة ـ بيروت، ط

حاشية على الدر المختار شرح تنوير األبصار في فقه مذهب اإلمام أبي  ـ محمد أمين الشهير بابن عابدين،  4
إشراف )طبعة جديدة منقحة مصححة، ، 0/789: ، ج(ابدين لنجل المؤلفابن عشويليه تكملة )حنيفة النعمان، 

 .، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،(مكتب البحوث والدراسات
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سواد، أو غير  القتال في سبيل اهلل مباشرة، أو معاونة بمال أو رأي، أو تكثير
 .1«ذلك
 عند المالكية: 

ْعاَلِء َكِلَمِة اللَِّه »: عرفة قائال عرفه ابن اْلِجَهاُد ِقَتاُل ُمْسِلٍم َكاِفراا َغْيَر ِذي َعْهٍد إِلِ
 .2«َأْو ُحُضوُرُه َلُه َأْو ُدُخوُل َأْرِضِه َله

 عند الشافعية : 
باب الجهاد أي باب في بيان أحكام الجهاد أي القتال في »: جاء في إعانة الطالبين

 .4«بذل الجهد في قتال الكفار»: ابن حجر شرعا بأنهعرفه . 3«سبيل اهلل
 عند الحنابلة: 

قتال الكفار خاصة بخالف »: تعريفه شرعا بأنه (كشاف القناع)جاء في 
 .5«المسلمين من البغاة وقطاع الطريق وغيرهم فبينه وبين القتال عموم مطلق

ة أن يالحظ من تعريف الحنفية األول، وتعريف المالكية وتعريف الحنابل 
وأما تعريف الشافعية األول فهو محتمل، ولكن تعريف . الجهاد خاص بقتال الكفار

 .ابن حجر أزال اللبس وأفاد أنه قتال الكفار
لدقته  ولكونه يرتكز  6وقد فضل بعض الباحثين المعاصرين تعريف المالكية

 تبنته وقد. 7على بيان ماهية الجهاد واشتماله على كثير من شروط الجهاد المعتبرة
                          

 .789 /0ر، نفس المصدـ   1
 (موقع اإلسالم: مصدر الكتاب) 1/751الجهاد : ، كشرح حدود ابن عرفةابن عرفة، ـ   2
، 1: ط 0/745  ،حاشية إعانة الطالبين ابن السيد محمد شطا الدمياطي ريبكر المشهور بالسيد البك وـ أب  3

 .م،1881/ هـ  1015
 9/3فتح الباري،  ، (هـ557: ت)ـ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني   4
محمد : وذكر أطرافهاعبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ومحب الدين الخطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : تحقيق)

 .(مصور عن الطبعة السلفية ) لفكر ، دار ا(فؤاد عبد الباقي
تحقيق هالل مصيلحي ) 3/37 كشاف القناع عن متن اإلقناع، ـ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي،  5

 .هـ، بيروت 1047لفكر، ، دار ا(مصطفى هالل
مرجع  (الجهاد أحكامه ومن يدعو إليه)ف في كتابه ـ مثل الدكتور عبد المحسن بن محمد عبد المحسن المني  6

 .سابق
 .11: ، صنفس المرجع: ـ ينظر  7
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قتال »: الموسوعة الفقهية الكويتية بعد إضافة ما يلزم إضافته إليه فعّرفت الجهاد بأنه
بائه، إعالء لكلمة اهلل  .1«مسلم كافرا غير ذي عهد بعد دعوته لإلسالم وا 

وهذا أقرب تعريفات الجهاد التي وقفنا عليها، لوضوحه، واختصاره، واشتماله 
هاد الشرعي، كاشتراط اإلسالم، وكون الكافر غير على عدد من القيود الصحيحة للج

 .ذي عهد، وكونه بلغته الدعوة وأبى، وكون الجهاد خالصاا لوجه اهلل
ويتبين من هذا أن الجهاد في االصطالح الفقهي ال يتناول إال قتال الكفار وال  

 .يدخل في مسماه قتال المسلمين حتى عندما يكون مشروعا
 :ثانيا ـ أهداف الجهاد

 ـ تبين لنا من تعريف الجهاد بأنه القتال في سبيل اهلل، ومن بيان الرسولي
لما هو في سبيل اهلل بأنه ما كان لتكون كلمة اهلل هي العليا ـ صلى اهلل عليه وسلم 

وذلك تعبير جامع ال يشذ عنه شيء من . أن غاية الجهاد هي إعالء كلمة اهلل تعالى
 .أهداف الجهاد السامية

 :أردنا شيئا من التفصيل، يمكن أن نجمل أهداف الجهاد فيما يأتي ولكننا إذا 
بحيث يكون لكل من أراد اإلسالم أن يدخل فيه بحرية وال ـ القضاء على الفتنة  1

﴿َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن ِللَِّه : قال تعالى. تمنعه من ذلك أي قوة
﴿َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن : تعالى ، وقال2َفاَل ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِميَن﴾َفِإِن اْنَتَهْوا 

وقد فسرت . 3ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن ُكلُُّه ِللَِّه َفِإِن اْنَتَهْوا َفِإنَّ اللََّه ِبَما َيْعَمُلوَن َبِصيٌر﴾
كراههم على ال 4الفتنة بالكفر  ـ رضي اهللسئل ابن عمر . كفروبتعذيب المؤمنين وا 

: فقال( وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة: )عن سبب تركه للجهاد مع أن اهلل يقولعنهما ـ 

                          
 19/170، 7: الكويت، ط –الموسوعة الفقهية الكويتية،  ،ـ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  1
 183 ، اآليةـ سورة البقرة  2
 .38 ، اآليةـ سورة األنفال  3
 .تفسيره عند قوله تعالى ﴿حتى ال تكون فتنة﴾ في سورة البقرة: ينظر. ـ وهو الذي اختاره ابن كثير  4
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وكان اإلسالم قليالا، فكان الرجل ـ فعلنا على عهد رسول اهلل ـ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم »
ما يعذبونه، حتى كثر اإلسالم : يفتن في دينه  .1«فلم تكن فتنةإما قتلوه، وا 

 :ـ نصرة المظلومين 2
﴿َوَما َلُكْم اَل ُتَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء : قال تعالى

ل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّاِلِم َأْهُلَها َواْجعَ 
 .2َوِليًّا َواْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َنِصيًرا﴾

 :ـ رّد العدوان وحفظ اإلسالم 3
﴿الشَّْهُر اْلَحَراُم ِبالشَّْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم : قال اهلل تعالى

 . َعَلْيُكْم َواتَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقيَن﴾ َفاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى
 :ـ ردع العدو 4

َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه ﴿: قال تعالى
ُكْم َوآَخِريَن ِمْن ُدوِنِهْم اَل    3﴾ َتْعَلُموَنُهُم اللَُّه َيْعَلُمُهمَعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّ

 نوعا الجهاد وحكمه: المبحث الثاني
 :نوعا الجهادأوال ـ 

 .ينقسم الجهاد إلى نوعين جهاد الطلب، وجهاد الدفع
ظهار وأما جهاد الطلب، فهو  الحرب الهجومية، وتكون إلعالء كلمة اهلل، وا 

صل إلى كل إنسان يمكن إيصالها دين اهلل، وتأمين الطريق للدعوة اإلسالمية حتى ت
أن تطلب الكفار في عقر دارهم ودعوتهم إلى اإلسالم وقتالهم إذا لم »وهو  .إليه

 4.«يقبلوا الخضوع لحكم اإلسالم

                          
دار المآثر 341/ 1موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور،  حكمت بن بشير بن ياسين،. د. ـ أ  1

 .م 1888 -هـ  1074، 1:المدينة النبوية، ط -للنشر والتوزيع والطباعة
 .15 ، اآليةالنساءسورة ـ   2
 .94 ، اآليةاألنفالسورة ـ  3
 .709: منير هاشم، جهاد الطلب بين األقدمين والمعاصرين، ص. ـ د  4
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قتال العدو وصده عن بالد »: أيأما جهاد الدفع، فهو الحرب الدفاعية، 
فس والعرض واألهل دفاع عن النال فالهدف فيه. 1«اإلسالم إن دخلها أو هم بدخولها

والمال وعن المقدسات اإلسالمية، وعمن وجب على المسلمين حمايتهم من أهل 
 2.الذمة واألمان

َماِم ِفي ِجَهاِد اْلُمْشِرِكيَن َحقَّْينِ »: قال الماوردي : َأَحُدُهَما: اْعَلْم َأنَّ َعَلى اإْلِ
ْساَلِم ِمْنُهمْ   .3«اُلُهْم ِفي ِدَياِرِهمْ ِقتَ : َوالثَّاِني ،َتْحِصيُن ِباَلِد اإْلِ

 حكم الجهادثانيا ـ 
وهو . الجهاد بمعناه الواسع فرض عين على كل مسلم، كل بحسب استطاعته

وقد تحدث عن ذلك . فرض كفاية( القتال في سبيل اهلل)بمفهومه الضيق الذي رأيناه 
اء على فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلم»: اإلمام ابن رشد في بداية المجتهد فقال

أنها فرض على الكفاية ال فرض عين، إال عبد اهلل بن الحسن، فإنه قال إنها تطوع، 
نما صار الجمهور لكونه فرضا؛ لقوله تعالى  4﴿ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم﴾: وا 

إذا قام به البعض سقط عن البعض؛ : وأما كونه فرضا على الكفاية، أعني. اآلية
﴿َوُكالا َوَعَد اللَُّه : اآلية، وقوله 5﴿َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَيْنِفُروا َكافَّة﴾: ه تعالىفلقول

، ولم يخرج قط رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للغزو، إال وترك بعض 6اْلُحْسَنى﴾
 .7«ون هذه الوظيفة فرضا على الكفايةالناس، فإذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك ك

 :ض عين في ثالث حاالتولكنه يكون فر 

                          
 709: منير هاشم خضير العبيدي، جهاد الطلب بين األقدمين والمعاصرين، ص. ـ د  1
م، 1854= هـ  1043، 7: حسن أيوب، الجهاد والفدائية في اإلسالم، دار الندوة الجديدة، بيروت، لبنان، طـ   2

 .104: ص
 .135: ، ص10: ـ الماوردي، الحاوي الكبير، دار الفكر، بيروت، ج  3
 719 ، اآليةـ سورة البقرة  4
 177 ، اآليةـ سورة التوبة  5
 .85 ، اآليةـ سورة النساء  6
ر دا ،(تنقيح وتصحيح خالد العطار، إشراف مكتب البحوث والدراسات) 1/345بداية المجتهد، ابن رشد، ـ   7

 .م، بيروت ـ لبنان 1885ه ـ  1015الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
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قال ابن . ـ إذا التقى الزحفان، فليس لمن حضر أن يفر أو يتخلى عن القتال 1
إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفان؛ حرم على من حضر االنصراف، وتعين »: قدامة

ْا َواْذُكُروْا ﴿يا أيها الذين آَمُنوْا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتو  :وذلك لقوله تعالى. 1«عليه الُمقام
آَمُنوْا ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن أيها الذين ﴿يا : وقوله سبحانه، 2اللََّه َكِثيًرا لََّعلَُّكْم ُتْفَلُحوَن﴾

زًا َتَحيِّ َكَفُروْا َزْحفًا َفاَل ُتَولُّوُهُم اأَلْدَباَر، َوَمن ُيَولِِّهْم َيْوَمِئٍذ ُدُبَرُه ِإالَّ ُمَتَحرِّفًا لِِّقَتاٍل َأْو مُ 
وقال رسول اهلل  .3ِإَلى ِفَئٍة َفَقْد َباَء ِبَغَضٍب مَِّن اللَِّه َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوِبْئَس اْلَمِصيُر﴾

ِقيَل َيا َرُسوَل اللَِّه َوَما ُهنَّ َقاَل . «اْجَتِنُبوا السَّْبَع اْلُموِبَقاتِ »: صلى اهلل عليه وسلم
َم اللَُّه ِإالَّ ِباْلَحقِّ َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم َوَأْكُل الشِّْرُك ِباللَِّه َوالسِّْحُر َوَقتْ » ُل النَّْفِس الَِّتى َحرَّ

َبا    .4«َوَقْذُف اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفاَلِت اْلُمْؤِمَناِت  وَالتَّوَلِّى يَْومَ الزَّْحفِ الرِّ
 .5«إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم»ـ  7
﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  :؛ لقوله تعالى6«نفر اإلمام قوما لزمهم النفير معهإذا است»ـ  3

 َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِفي َسِبيِل اللَِّه اثَّاَقْلُتْم ِإَلى اأْلَْرِض َأَرِضيُتْم ِباْلَحَياِة الدُّْنَيا
ِإالَّ َتْنِفُروا ُيَعذِّْبُكْم َعَذاًبا َأِليًما . ا ِفي اْْلِخَرِة ِإالَّ َقِليلٌ ِمَن اْْلِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنيَ 

وُه َشْيًئا َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾ وعن ابن . 7َوَيْسَتْبِدْل َقْوًما َغْيَرُكْم َواَل َتُضرُّ
 هجرة بعد ال»: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ قال

                          
اعتنى به وخرج أحاديثه رائد بن صبري بن أبي )، 7/7717 ، المغني،(هـ 974ـ  501)ـ ابن قدامة المقدسي   1

 .7440الدولية، ، بيت األفكار (علفة
 05 ، اآليةـ سورة األنفال  2
 19 ـ 15 ، اآليتاناألنفالسورة ـ   3
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ﴿: ،  كتاب الوصايا، باب قول اهلل تعالى0/14، مصدر سابق ـ رواه البخاري  4

، كتاب 1/90، مصدر سابق ومسلم، (9095)و(  7199) ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا﴾، رقم الحديث
 (.717) اإليمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم الحديث 

 .7/7717مصدر سابق، المغني، ن قدامة، ابـ   5
 .نفس المصدر والجزء والصفحةـ   6
 .38ـ  35 ، اآليتانسورة التوبة  7
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ذا استُنِفْرُتم فاْنِفروا فكل ذلك يدل على أن من عينه . 1«الفتح ولكن جهاٌد وِنيَّة، وا 
  .اإلمام وأمره بالخروج للجهاد تعين عليه ذلك

جهاد الطلب فرض كفاية أما حكم كل من جهاد الطلب وجهاد الدفع، فإن  
 . على المسلمين

 :ما يأتي ومما يستدل به على فرضيته 
﴿َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن ُكلُُّه ِللَِّه َفِإِن اْنَتَهْوا َفِإنَّ : قال تعالى ـ 1

  .2﴾اللََّه ِبَما َيْعَمُلوَن َبِصير
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال »: ـ وقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 7

سول اهلل، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك إله إال اهلل، وأن محمدا ر 
 .3«عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم وحسابهم على اهلل

وقد تحدث شيا اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل تعالى عن العقوبات التي جاءت 
وعقاب عقوبة المقدور عليه، : بها الشريعة لمن عصى اهلل ورسوله فذكر أنها نوعان

فأصل هذا هو جهاد الكفار أعداء اهلل ورسوله، فكل من »: الطائفة الممتنعة، ثم قال
بلغته دعوة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلى دين اهلل الذي بعثه به فلم يستجب له 

 . 4«فإنه يجب قتاله حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل
مام األعظم يجب أن يجند المسلمين والمشهور عند الشافعية والحنابلة أن اإل

لكن األظهر أن الجهاد يجب بقدر ما تقع به المصلحة . للجهاد في كل عام مرة
 .وبقدر ما يحصل للمسلمين من الظهور والعلو

                          
 .(7817) ، مصدر سابق، كتاب الجهاد، باب ال هجرة بعد الفتح، رقم الحديث ـ البخاري  1
 .38: ـ سورة األنفال  2
 ،اإليمان كتاب مسلم في، ومسلم ﴾وا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهمفإن تاب﴿البخاري، كتاب اإليمان، باب : ـ متفق عليه  3

 .باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل
: مجموع الفتاوى، اعتنى بها وخرج أحاديثها عامر الجزار وأنور الباز، دار الوفاء، ط ،أحمد بن تيمية الحرانيـ   4
 183: ، ص75: م، ج7445= هـ  1079، 3
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وأما جهاد الدفع فهو فرض عين على أهل البلدة التي نزل بها العدو كما سبق  
أما إذا لم ينزل بأرض المسلمين ولكنه . أن ذكرنا في الحاالت التي يتعين فيها الجهاد

وعلى ذلك  .في وضع يهددهم فيجب على إمام المسلمين إعداد القوة الكافية لدفعه
 .يكون فرض كفاية

 صاحب الحق في إعالن الجهاد: المبحث الثالث
م وأمر الجهاد موكول إلى اإلمام واجتهاده، ويلز »: قال ابن قدامة في المغني

وال : قال في التوضيح ابن المواز»: قال الحطاب 1«يراه من ذلك الرعية طاعته فيما
وسئل مالك لمن يجد فرصة من عدو قريب أن . يجوز خروج جيش إال بإذن اإلمام

ونهى الشيا  2«ينهضوا إليهم بغير إذن اإلمام ولم يجز ذلك لسرية تخرج من العسكر
جماعة المسلمين  أحمد زروق في وصاياه إلخوانه عن التوجه للجهاد بغير إذن

مامهم، وقال  .3«َفِإنَُّه ُسلَُّم اْلِفْتَنِة َوَقلََّما اْشَتَغَل ِبِه َأَحٌد َفَأْنَجحَ »: وا 
ِرَياَسٌة َعامٌَّة ِفي الدِّيِن »: نقل ابن عابدين في حاشيته تعريف اإلمامة بأنها

والقتال من شؤون الدنيا والدين . 4«مَوالدُّْنَيا ِخاَلَفةا َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ 
 . المهمة فيجب أن يكون المرجع فيه إلى اإلمام عند وجوده

غل المسلمون تأما عند عدم وجود إمام شرعي، فالصحيح في نظرنا أن يش
بإصالح أمرهم وجمع كلمتهم بحيث يكون لهم إمام شرعي على المدى القريب أو 

منهم على حدة وتشن القتال على الكفار بل  البعيد، بدال من أن تجتهد كل شرذمة
وقد تبين لكل من تأمل في واقع ما يجري من قتال بناء . وعلى المسلمين باسم الجهاد

أنه ال يجر للمسلمين إال الويالت إذ يتسبب في وجد على اجتهاد فردي أو طائفي 

                          
 .7/7715/ابن قدامة، مصدر سابقـ   1
طبعة خاصة ، دار عالم الكتب، (كريا عميراتت ) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيا خليلالحطاب، ـ   2

 .501: ، ص0: ، جم7443 -هـ 1073
 .نفس المصدر والمكانـ   3
 مصدر سابق، ابن عابدين ـ  4
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ولهم وغير اختالل األمن، وقتل األبرياء، وتضييق األعداء على المسلمين واحتالل د
  .ذلك مما هو مشاهد
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وأحكامها وغيرهم تكييف العمليات القتالية ضد المسلمين : الفصل الثاني
 الشرعية 

 :تكييف العمليات القتالية ضد المسلمين وأحكامها الشرعية: األولالمبحث 
بناء على ما تقرر في الفصل السابق من أن الجهاد خاص بقتال الكفار، فإن  

لية التي تشن ضد المسلمين حكاما ومحكومين ال يصح تكييفها على العمليات القتا
ألصل الثابت بيقين ال شك فيه وال خالف عليه أن دم المسلم على وا. أنها جهاد

المسلم حرام وأن قتال المسلم ألخيه المسلم من كبائر اإلثم التي قد يؤدي إلى الكفر، 
 .وية الشريفةن الكريم والسنة النبوأن هذا مما شدد فيه القرآ

َتَعمِّداا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم  ﴿:أما القرآن الكريم فقد قال اهلل تعالى َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمناا مُّ
  .1﴾َخاِلداا ِفيَها َوَغِضَب الّلُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاباا َعِظيماا 

َم الّلُه ِإالَّ ِباْلَحقِّ َواَل َتْقُتُلوْا النَّْفَس الَّتِ ﴿:وقوله سبحانه وتعالى  .2﴾ي َحرَّ
 .3﴾َواَل َتْقُتُلوْا َأنُفَسُكْم ِإنَّ الّلَه َكاَن ِبُكْم َرِحيماا  ﴿ :وقوله جل وعال

قوله صلى اهلل  :أما السنة النبوية الشريفة فقد جاءت أحاديث كثيرة بذلك منها  
وقوله صلى اهلل ، 4«كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»: عليه وسلم
إذا » :وقوله عليه الصالة والسالم، 5«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» :عليه وسلم

وغير ذلك من اآليات القرآنية . 6«مسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارالالتقى 
 .واألحاديث النبوية

                          
 83، اآلية النساءـ  1
 151ة ـ األنعام، اآلي 2
 78ـ النساء، اآلية  3
ـ أخرجه اإلمام مسلم في جامعه الصحيح، كتاب األدب والبر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره، ودمه وعرضه وماله  4

 من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه
حبط عمله وهو ال يشعر، من حديث أبي ـ أخرجه اإلمام البخاري في جامعه الصحيح، كتاب اإليمان، باب خوف المؤمن من أن ي 5

 هريرة رضي اهلل عنه
 أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، كتاب اإليمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية، الحديث رقمـ   6
(9051). 
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ن اإلسالم يسعى لحفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض ومن أجل حف ظ وا 
 :الحياة والعناية بها أخذت الشريعة اإلسالمية مجموعة من الوسائل لحفظها منه

َم الّلُه ِإالَّ ﴿: :ــ تحريم قتل النفس قال اهلل تعالى1 َواَل َتْقُتُلوْا النَّْفَس الَِّتي َحرَّ
 .1﴾ِباْلَحقِّ 
 :ـ سد الذرائع التي تؤدي إلى القتل وله صور كثيرة منها 7

إذا »: سالح على المسلم، يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلمأ ـ تحريم حمل ال
 .2«مسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارالالتقى 
َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيْا ُأوِلْي ﴿ :ـ القصاص في القتل قال اهلل تعالى 3

 .3﴾اأَلْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ 
ــ في الحقيقة ــ ليست حقا لصاحبها؛ ألنها هبة  حار، إن الحياةتـ تحريم االن 0

من اهلل تعالى، والروح أمانة في يد صاحبها فال يحل له االعتداء عليها ولذا اعتبر 
 . اإلسالم االعتداء عليها جريمة شنيعة، وأن لمرتكبها أشد اإلثم والعقاب في اآلخرة

 :نهااألصل في التقاتل بين المسلمين الحرمة العتبارات عدة مف
 ﴿ ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا رابطة األخوة التي بينهم

 . 4﴾اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ 
  اللَِّه  ﴿َواْعَتِصُموا ِبَحْبلِ : قال تعالى. وعدم التفرق اتحاد المسلمينوجوب

 . أن القتال بينهم يؤدي إلى التفرقوال شك . 5َجِميًعا َواَل َتَفرَُّقوا﴾
 ومنها النصوص المذكورة آنفا نصوص تحرم التقاتل بين المسلمين ، 
 عظم جرم قتل المسلم والوعيد الشديد الذي ورد في ذلك: 

                          
 151ـ سورة األنعام، اآلية  1
 .ــ سبق تخريجه 2
 118، اآلية البقرةـ سورة  3
 14 ، اآليةـ سورة الحجرات  4
 .143 ، اآليةآل عمرانسورة ـ   5
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ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعلَ : ـ قال تعالى ْيِه ﴿َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ
 1َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعِظيًما﴾

ولكننا مع هذا كله ال نستطيع تعميم الحكم على كل أنواع القتال بين  
َفَقاِتُلوا المسلمين؛ ألننا ال نشك في أن ثمة حاالت يشرع فيها قتال بعض المسلمين ﴿

 .2﴾الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَّهِ 
ا على الدقة والموضوعية نريد أن نفصل في أنواع النشاطات القتالية فحرص

فمن أهم تلك . وبيان حكمه منها تكييف كلنشاهدها على الساحة اليوم مع التي 
 :النشاطات ما يأتي

ـ القتال من أجل اقتطاع أجزاء من البالد اإلسالمية التابعة لدول مستقلة قائمة في  1
ومن . 3بعض التنظيمات القتالية في العراق وغيرهاقوم به العالم اإلسالمي مثل ما ت

أحدث األمثلة على ذلك ما حدث في مالي بسبب محاولة حركة تحرير آزاود إلقامة 
 .دولة مستقلة في شمال مالي

وهذا النوع من القتال غير مشروع؛ ألنه يتعارض مع النصوص والقواعد  
 :4ومن تلك النصوص. ان واحدالشرعية التي تدعو إلى وحدة المسلمين في كي

o «5«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا اآلخر منهما. 
o « ا َفَأْعَطاُه َصْفَقَة َيِدِه َوَثَمَرَة َقْلِبِه َفْلُيِطْعُه ِإِن اْسَتَطاَع َفِإْن َجاَء َوَمْن َباَيَع ِإَماما

 6«آَخُر ُيَناِزُعُه َفاْضِرُبوا ُعُنَق اآلَخر

                          
 .83 ، اآليةـ سورة النساء  1
 .8 ، اآليةـ سورة الحجرات  2
 1915ـ  1910: ـ الجهاد والقتال، ـ ص 3
 1954ـ  1918: الجهاد والقتال، ـ صـ   4
 أخرجه اإلمام مسلم في جامعه الصحيح، كتاب اإلمارة، باب إذا بويع لخليفتين من حديث أبي سعيد الخدريـ   5

 (0845) رضي اهلل عنه، الحديث رقم
أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الفتن، باب ذكر الفتن ودالئلها، وصححه الشيا األلباني في صحيح سنن ـ   6

 .أبي داود
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o « َق َأْمَر َهِذِه اأُلمَِّة َوْهَى َجِميٌع ِإنَُّه َسَتُكوُن َهَناٌت َوَهَناٌت َفَمْن َأَراَد َأْن ُيَفرِّ
 .1«َفاْضِرُبوُه ِبالسَّْيِف َكاِئناا َمْن َكانَ 

ن كان البعض وتكييفه الفقهي الصحيح في نظرنا هو الخروج على اإلمام ، وا 
إذ قد يكون  يرون أن مثل ذلك ليس خروجا؛ لكون اإلمام الموجود ليس إماما شرعيا

لكنا نرى أن االستقرار واألمن والوحدة في ظل اإلمام الذي ليس . النظام علمانيا
شرعيا أولى من أن تسود الفوضى والخوف والهرج والمرج ويفقد األمن والسالم في 

 .المجتمع المسلم
 :ـ القتال من أجل الوحدة اإلسالمية 7

لة جريمة، فإنه من المشروع بل إذا كان القتال الذي يشنه االنفصاليون ضد الدو 
الواجب على الدولة أن تحاربهم حفاظا على الوحدة واألمن وزجرا لهم عن هذا المنكر 

ولكنه ليس جهادا إن كان الخارجون  .الذي يريدون ارتكابه الذي هو تفريق المسلمين
 .ويمكن تكييفه على أنه قتال ضد الخارجين عن الجماعة .مسلمين

. يات التي تحكم عليها المنظمات القتالية بالخيانة للدين أو الوطنـ اغتيال الشخص 3
 .2اإليرانية« فدائيان إسالم»ومن المنظمات التي تذكر في هذا المجال جمعية 

هذا أيضا غير مشروع؛ ألنه حين ال يكون المجتمع إسالميا ال يكون تقويم 
ية ثم حمايتها من المنحرفين باالغتياالت ولكن بالسعي إلقامة الدولة اإلسالم

انحرافات المنحرفين من أهل السلطة وغيرهم عن طريق األمر بالمعروف والنهي عن 
ثم إن المنظمة التي تقوم بمثل هذه االغتياالت ال تملك شرعا ال سلطة . المنكر

القضاء وال سلطة التنفيذ، فكيف يصح لها أن تصدر حكما بقتل شخص ثم تنفذ هذا 
 .بالحرابةلقيام بمثل هذا العمل يمكن تكييفه وعليه، فإن ا. 3الحكم؟

                          
في جامعه الصحيح، كتاب اإلمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين، الحديث رقم مسلم  أخرجه اإلمامـ   1
(0847) 
 1915: لقتال، صـ الجهاد وا  2
 1951ـ  1954: الجهاد والقتال، ص: ـ ينظر  3
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قامة الدولة  3 ـ القتال لقلب أنظمة الحكم في الدول القائمة في العالم اإلسالمي وا 
جماعة الجهاد بمصر، وحركة الجهاد القاعدة و اإلسالمية على أنقاضها مثل نشاط 

ن احتلتا شمال والتوحيد في غرب أفريقيا وتنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي اللتا
وقد انقسم اإلسالميون في هذا العصر تجاه . مالي بهدف إقامة الشريعة اإلسالمية

 :هذه المسألة إلى قسمين
ومنهم أبو األعلى المودودي . ـ قسم يرفض القتال من أجل إقامة الدولة اإلسالمية

الختام، وأود أن أوجه إليكم نصيحة في .. أيها اإلخوة الكرام: في محاضرة الذي يقول
أن ال تقوموا بعمل جمعيات سرية لتحقيق األهداف، وأن تتحاشوا استخدام : وهي

العنف والسالح لتغيير األوضاع، ألن هذا الطريق أيضا نوع من االستعجال الذي ال 
ن االنقالب الصحيح ... يجدي بشيء، ومحاولة للوصول إلى الغاية بأقصر طريق وا 

، وتقوموا بإصالح قلوب الناس وعقولهم بأوسع أن تنشروا دعوتكم علنا... السليم
أما إذا استعجلتم في األمر، وقمتم بعمل االنقالب بوسائل العنف، ثم نجحتم ... نطاق

في هذا الشأن إلى حد ما، فسيكون مثله كمثل الهواء دخل من الباب ليخرج من 
 .1«النافذة

ن وال نرى الخروج على أئمتنا، ووال»: وعند قول صاحب الطحاوية ة أمورنا، وا 
: ، ذكر األلباني قول الشارح2«جاروا، وال ندعو عليهم، وال ننزع يدا من طاعتهم

ن جاروا فألنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد » وأما لزوم طاعتهم وا 
أضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات فإن اهلل ما 

مالنا والجزاء من جنس العمل فعلينا االجتهاد في االستغفار سلطهم علينا إال لفساد أع
صالح العمل َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكْم ﴿: قال تعالى. والتوبة وا 

                          
: الجهاد والقتال، ص: ، نقال عن71ـ  79: للمودودي، ص« واجب الشباب المسلم اليوم»: ـ محاضرة بعنوان  1

758. 
  (.شرح وتعليق محمد ناصر الدين األلباني)33ـ  37: ص ـ العقيدة الطحاوية،  2
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فإذا ، 2َوَكَذِلَك ُنَولِّي َبْعَض الظَّاِلِميَن َبْعًضا ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن﴾﴿ 1﴾َوَيْعُفو َعْن َكِثيرٍ 
: ثم علق قائال 3«أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم األمير الظالم فليتركوا الظلم

وفي هذا بيان لطريق الخالص من ظلم الحكام الذين هم من جلدتنا ويتكلمون : قلت»
بألسنتنا وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ويصححوا عقيدتهم ويربوا أنفسهم وأهليهم 

ِإنَّ اللََّه اَل ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ﴿: لقوله تعالى على اإلسالم الصحيح تحقيقا
لى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين بقوله 4﴾ِبَأْنُفِسِهم أقيموا دولة اإلسالم في : وا 

وليس طريق الخالص ما يتوهم بعض الناس وهو الثورة . قلوبكم تقم لكم على أرضكم
سطة االنقالبات العسكرية فإنها مع كونها من بدع العصر بوا. بالسالح على الحكام

الحاضر فهي مخالفة لنصوص الشريعة التي منها األمر بتغيير ما باألنفس وكذلك 
َوَلَيْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن َيْنُصُرُه ِإنَّ اللََّه فال بد من إصالح القاعدة لتأسيس البناء عليها ﴿

 .6«5﴾َلَقِويٌّ َعِزيز
قش أصحاب هذا الرأي بأن الحكام الذين يتحدث عن قتالهم ولكن قد ينا

 ــ كما تقدم ـــ إلقامة الشريعة اإلسالمية ليسوا أئمة شرعيين بل علمانيون في الغالب
فلو كانت للمسلمين قدرة على اإلطاحة بهم عن طريق . يحكمون بغير ما أنزل اهلل
 القتال أفال يجوز لهم ذلك؟

يين يرى وجوب استعمال القوة، وأبرز من يمثل هذا والقسم اآلخر من اإلسالم 
 :، ويستدلون بما يأتيومن على شاكلتهم 7االتجاه جماعة الجهاد في مصر

                          
 34: ـ سورة الشورى  1
 178: ـ سورة األنعام  2
الجهاد : وينظر. (شرح وتعليق محمد ناصر الدين األلباني)(1)،الهامش رقم 33:ـ العقيدة الطحاوية،ص  3

 .784: والقتال، ص
 .11 ، اآليةسورة الرعد  4
 04 ، اآليةـ سورة الحج   5
الجهاد : ، وينظر(أللبانيشرح وتعليق محمد ناصر الدين ا)(.1)، الهامش رقم 33: ص ـ العقيدة الطحاوية،  6

 .784: والقتال، ص
 .781: الجهاد والقتال، ص: ـ ينظر  7
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ـ أن الحكام مرتدون بسبب كونهم استبدلوا بالشريعة اإلسالمية أحكاما وضعها  1
 .1الكفار

ة، فيجب إيجادها، ـ أن اهلل أوجب علينا أحكاما ال تنفذ إال بوجود الدولة اإلسالمي 7
 2«ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب»وال توجد إال بالقتال، و

فإن العدو بالنسبة » ـ فرض الجهاد على كل مسلم في بلد إسالمي احتله العدو، 3
وذلك العدو . لألقطار اإلسالمية يقيم في ديارهم، بل أصبح العدو يملك زمام األمور

. 3«قيادة المسلمين ومن هنا فجهادهم فرض عينهم هؤالء الحكام الذين انتزعوا 
فلو طرأ عليه كفر أو تغيير للشرع أو »: قول القاضي عياضبويستأنسون في ذلك 

بدعة خرج عن حكم الوالية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه 
 .4«وخلعه، ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك

زله كافرا، بل للعلماء المحققين في والصحيح أنه ليس كل من لم يحكم بما أن
ملخصه أن من حكم بغير ما أنزل اهلل جاحدا لما أنزل ـــ على ما تقدم ـــ ذلك تفصيل 

أو شاكا في صالحيته أو معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل اهلل أصلح هو الذي يكون 
ذلك  أما إن كان دافعه غير ذلك كالهوى أو التساهل أو الخوف أو ما أشبه. كافرا

: تعالى في قوله رضي اهلل عنهما عن ابن عباس. فهو ظالم فاسق وليس بكافر
من جحد ما أنزل اهلل »: قال 5﴾َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ ﴿

وعلى فرض أن هؤالء الحكام . 6«ومن أقر به ولم يحكم، فهو ظالم فاسق. فقد كفر

                          
 .781ـ  789: الجهاد والقتال، ص: ـ ينظر  1
 .781: ـ الجهاد والقتال، ص  2
 (.781الجهاد والقتال،: نقال عن)،71: صيم و عرض وحوار وتق:الفريضة الغائبةلدكتور محمد عمارة، اـ   3
 ـ   4
 .00: المائدة ـ سورة  5
 .150: ، ص7: ـ موسوعة الصحيح المسبور، ج  6
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فإقامة الحدود والقتال ليس أمرا موكوال إلى األفراد أو جماعة منهم بدون إذن  مرتدون،
 .1اإلمام بل هو من صالحيات اإلمام الشرعي

، فالسؤال الذي «ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب»أما االستدالل بقاعدة  
ا هل يتم الواجب المتمثل في إقامة الدولة اإلسالمية عن طريق هذ: يقابل به هو

النوع من القتال؟ لقد أثبت الواقع أن ذلك ال يكون إال إذا تمت أسلمة المجتمع 
 .وتوفرت القوة الكافية القادرة على التغيير

وأما تشبيههم للحكام بالعدو الخارجي المحتل فهو خلط بين أمرين متباينين، 
ردة إنما  كما أن ما ذكره بعض العلماء من وجوب تغيير الحاكم بالقوة إذا طرأت عليه

يتحدث عن حالة مجتمع إسالمي يحكم الشريعة اإلسالمية ويحاول الحاكم عن يبعده 
وهذا يختلف عن وضع أغلب الدول المسلمة اليوم حيث تحكمها أنظمة . عنها

علمانية ترسخت وتعودها المجتمع بحيث ال يمكن تغييرها بمجرد أخذ طائفة من 
 .الناس أسلحة ضدها

 :من القتال في حكمه تفصيلوالحق أن هذا النوع 
فإن كان الرأي العام في البالد التي يراد إقامة الدولة اإلسالمية فيها مع 
الفكرة، والظروف كلها مواتية، والقوة المتوفرة كافية حسب غلبة الظن بناء على 
تقديرات دقيقة واعية، وحسابات شاملة بعيدة عن الطيش والتهور واالستعجال ألخذ 

قتال لتحقيق هذا الغرض مشروع؛ ألن الدولة اإلسالمية في هذه الحالة الحكم فإن ال
ن لم يمكن ذلك . كامنة في رحم األمة فإن أمكنت والدتها بطريقة سلمية فذلك خير، وا 

 .يلجأ إلى ما يسمى اليوم العملية القيصرية إلخراج الولد
القتال بهدف أما إذا لم تتوفر الشروط المذكورة سابقا، فال يجوز اإلقدام على 

 .؛ ألن الهدف ال يتحقق مع ما يسبب هذا العمل من خسائر2.إقامة الدولة اإلسالمية

                          
 .314: الجهاد والقتال، ص: ـ ينظر  1
 1957ـ  1951: صالجهاد والقتال، : ـ ينظر  2
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. وعليه يكون القتال إذا توفرت تلك الشروط من باب تغيير المنكر باليد للقدرة عليه
ذا لم تتوفر تلك الشروط فهو من باب الخروج على الجماعة  .وا 

الية التي تشن باسم الجهاد ضد غير ليات القتمالعتكييف : المبحث الثاني
 المسلمين

 ـ في البالد اإلسالميةأوال 
من من صور القتال التي تشاهد اليوم على الساحة قتل غير المسلمين  

المستأمنين في بالد اإلسالم بعهد أمان من ولي األمر، سواء المواطنين واألجانب 
إليها المسلمون، أو كانوا عماال كانوا سائحين، أو خبراء في علوم الدنيا التي يحتاج 

، والمراد بغير المسلمين هنا إذن هم األقليات غير المسلمة التي تعيش 1أو نحو ذلك
مع المسلمين بصفة دائمة في الدولة اإلسالمية الواحدة، ممن يطلق عليهم فقهاؤنا 

لكفار ض اأهل الذمة أي بعقد الذمة، وقال الفقهاء في تفسير عقد الذمة بأنه إقرار بع
  2.أحكام الملةبية وااللتزام على كفرهم بشرط بذل الجز 

على أن يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، إال في بعض مسائل      
يستثنون منها، كاإلمامة في الصالة والخطابة ونحوها، وهم معدودون من رعايا 

 نأو غير المسلمين الذي. نالدولة اإلسالمية بحكم عقد الذمة الذي عقدوه مع المسلمي
يدخلون الدولة اإلسالمية ويقيمون بصفة مؤقتة فيها مع المسلمين ممن يطلق عليهم 

والمستأمن هو شخص من دولة غير إسالمية دخل . الفقه اإلسالمي المستأمنين
الدولة اإلسالمية على غير نية اإلقامة فيها، بل يقيم فيها مدة معلومة بعقد يسمى 

كالسياح والعمال والخبراء والفنيين في األمور الدنيوية ونحو ذلك  .عقد األمان
 .بتأشيرات وترخيصات رسمية من أولياء األمور

                          
األسباب ـ اآلثار ـ العالج، الشيا أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل : فتنة التفجيرات واالغتياالت: ـ ينظر  1

 .93: هـ، ص 1071ية السعودية، السليماني، المملكة العرب
 : ـ ينظر عبد الكريم، أحكام الذميين والمستأمنين، ص 2
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والواقع أن المواطنين غير المسلمين معاهدون النتمائهم إلى دولة واحدة مع  
وال يجوز قتال معاهد؛ ولذلك . المسلمين وخضوعهم لنظام واحد ومسالمتهم للمسلمين

. عريف الجهاد، قيد الكافر الذي يكون قتاله جهادا بأن يكون غير ذي عهدعند ت
 .وكما ال يجوز قتال الكافر المواطن يحرم قتال األجنبي المعاهد المستأمن

المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على »: ــ صلى اهلل عليه وسلم ــ وقد قال النبي
 . 1«بكافر وال ذو عهد فى عهدهمن سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم أال ال يقتل مؤمن 

من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يجد رائحة الجنة »: ــ صلى اهلل عليه وسلمـــ قال 
 2«و إن رائحتها توجد من مسيرة خمسمائة عام

إذا أمن الرجل الرجل على نفسه ، ثم قتله، »:ــ صلى اهلل عليه وسلم ــ وقال
ن كان المقتول  .3«كافرا فأنا بريء من القاتل وا 

وللمسلم الوالية على إعطاء مثل هذا األمان، لقوله ــ صلى : ثم قرر الفقهاء
  .4«المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم»:اهلل عليه وسلم ــ

فإن األمان يجوز عقده لكل »: ــ رحمه اهلل تعالى ــ ابن تيمية شيا اإلسالم قال 
 .5«كافر، ويعقده كل مسلم

ت ذمة المسلم العادي يجب احترامها فكيف إذا كان ولي األمر هو فإذا كان 
 . !؟الذي أعطى العهد واألمان عن طريق ما يعرف اليوم بالتأشيرة

                          
 .صحيح: قال األلبانيوقال الشيا (. 0537)رواه أبو داود ـ   1
 .وأقره الذهبي في التلخيص. هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه: وقال( 133)ـ رواه الحاكم في المستدرك   2
 (.15743)، والسنن الكبرى (3817)لبيهقي في السنن الصغرى ـ رواه ا  3
أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في السرية ترد  «أال ال يقتل مؤمن بكافر، وال ذو عهد في عهده: ـ وتكملة الحديث  4

ن طريق عمرو بن أبيه عن جده به، على أهل العسكر، وابن ماجه في سننه كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، كالهما م
، وصحيح 1/055: بلوغ المرام للحافظ ابن حجر: حديث حسن صحيح، انظر: وصححه أبو عبد اهلل الحاكم النيسابوير، وقال األلباني

ر ، وقد ورد هذا الحديث في كثير من مصاد(7953)، وصحيح سنن ابن ماجه لأللباني برقم (0534)سنن أبي داود لأللباني برقم 
 5/745، والسنن الكبرى للنسائي 3/795كما في مسند اإلمام أحمد ( المؤمنون)المسلمون، وهو األكثر، وفي بعضها بلفظ )السنة بلفظ 

، والسنن 7/7707، ومستدرك الحاكم 91برقم  3/85، وسنن اإلمام الدارقطني 5889برقم  13/30، وصحيح ابن حبان 5951برقم 
 .5/35الكبرى للبيهقي 

 85:الصارم المسلول، ص ـ  5
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ن قيل  إن المعاهدين يعملون ما هو نقض للعهد، فالجواب أن ذلك ال  :وا 
ن وجد من نقض عهده، فإن إيقاع . يصدق على كل واحد منهم، فيجب التمييز وا 

نما هو لولي األمرالعق ن لم يقم ولي األمر بواجبه . وبة عليه ليس آلحاد الرعية، وا  وا 
فإن أفراد الرعية لو كان لهم قتل المعاهدين . في ذلك، فإنما علينا البالغ والصبر

الذين يظنون أنهم نقضوا العهد، يكون ذلك سببا للهرج والفتن بين المسلمين وحكامهم 
ام المسلمين والدول غير المسلمة مع ضعف المسلمين وأعوانهم وجنودهم، وبين حك

 .وتفرقهم شعوبا وحكاما
 العمليات القتالية ضد غير المسلمين في الدول غير اإلسالمية تكييفثانيا ـ 

أما دار . دار اإلسالم ودار الحرب: 1يقسم فقهاء المسلمين العالم إلى دارين 
للموضع الذي يكون تحت يد  اسم»: اإلسالم فقد عرفها السرخسي الحنفي بأنها

وعرفها عبد الوهاب خالف بأنها . 2«المسلمين، وعالمة ذلك أن يأمن فيه المسلمون
الدار التي تجري عليها أحكام اإلسالم ويأمن من فيها بأمان المسلمين سواء أكانوا 

وقد ذكرنا حكم العمليات القتالية التي تقع في دار اإلسالم سواء . 3«مسلمين أم ذميين
ضد المسلمين أم ضد غير المسلمين، وبينا أن األصل في ذلك الحرمة وعدم جواز 

 .استباحة حرمات الذمي والمستأمن صونا للعهود والمواثيق
هي الدار : أما دار الحرب فهي الدار التي ال سلطان للمسلمين عليها أي 

فقهاء هذه وقد عرف بعض ال. 4التي شوكتها ألهل الكفر وال ذمة من المسلمين عليهم
هي الدار التي ال تجري فيها أحكام اإلسالم وال يأمن من فيها بأمان »: الدار بقوله

                          
ـ يذكر بعض الفقهاء إلى جانب هاتين الدارين دار العهد، وهي في الحقيقة من دار اإلسالم، ويراد بهذه التسمية الدار التي دخلت في   1

 .سلطان المسلمين وانضمت إلى دار اإلسالم بصلح ال بفتح وعنوة
 3/51:ـ السرخسي، الشرح الكبير  2
 .99: ، مرجع سابق، صـ عبد الوهاب خالف  3
 0/551: ـ  شرح األزهار  4
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التي ال سلطان لإلسالم عليها وال نفوذ ألحكامه فيها لقوة : أو هي الدار 1«المسلمين
 .2.اإلسالم ومنعته

وأهل دار الحرب هم الحربيون، والحربي ال عصمة له في نفسه وال في ماله  
: نسبة ألهل دار اإلسالم، ألن العصمة في الشريعة اإلسالمية تكون بأحد أمرينبال

 .اإليمان أو األمان، وليس للحربي واحد منهما
وقد تحدث فقهاء الشريعة اإلسالمية عن طبيعة العالقة بين الدولة اإلسالمية  

والدول غير اإلسالمية، وذهب جمهورهم إلى القول بأن أساس عالقة الدولة 
سالمية بغيرها هو السلم وبأن مناط القتال هو الحرابة والمقاتلة واالعتداء، أي أن اإل

الباعث الحقيقي على الجهاد هو دفع العدوان ال الكفر بدليل أن غير المقاتل محقون 
وفرض القتال على المسلمين لمن قاتلهم »: قال العالمة ابن القيم ــ رحمه اهلل ــ 3.الدم

﴿َوَقاِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوا : قال اهلل تعالى. دون من لم يقاتلهم
وليست هذه اآلية منسوخة أو مخصصة إذ ال دليل على .4ِإنَّ اللََّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن﴾

 5.النسا أو التخصيص
نما اإلسالم على أن اإلسالم ال يجيز قتل الكافر، ألنه يدين بغير ا  إلسالم، وا 

يأذن في قتال مخالفيه إذا اعتدوا على المسلمين أو وقفوا عقبة في سبيل الدعوة 
سالمية ليحولوا دون نشرها، واإلسالم يوصي بأن تتم الدعوة إليه بالحكمة اإل

إال بالتي ( اليهود والنصارى)والموعظة الحسنة، وأال يجادل المسلمون أهل الكتاب 
 .6هي أحسن، وال يجبر أحدا على اعتناقه، ومن أهم مبادئه أنه ﴿ال إكراه في الدين﴾

 .6الدين﴾

                          
 .99: ـ عبد الوهاب خالف، السياسة الشرعية  1
 55: ـ المواريث علما وعمال، ص  2
، والمبياري، فتح 0/71: ، الخطيب، مغني المحتاج1/311: ، وابن رشد، بداية المجتهد0/781: ابن الهام فتح القدير: ـ ينظر  3

 .وما بعدها 119: ، وابن تيمية، رسالة القتال، ص133ص  المعين شرح قرة العين،
 184ـ سورة البقرة، اآلية   4
 .7/55: ـ ابن القيم، زاد المعاد  5
 759ـ سورة البقرة من اآلية   6
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في اإلسالم مع غيرهم الحرب ال  وقال غير الجمهور بأن أساس العالقة 
السلم، وهي أقوال وآراء غير معتمدة منقولة عن بعض فقهاء المذاهب وأتباعهم، 

 1.مفادها أن المبيح للقتل هو الكفر، وترتب عليه جواز قتل غير المقاتل
 :الموازنة بين الرأيين 
ع العدوان عن يكون الجهاد مشروعا لحماية الدعوة اإلسالمية ودف: على الرأي األول 

فمن لم يجب الدعوة ولم يقاومها ولم يبدأ المسلمين باعتداء ال يحل قتاله . المسلمين
وال تبديل أمنه خوفا كما ال يكون بين المسلمين وغيرهم حرب إال بسبب طارئ من 
اعتداء أو مقاومة للدعوة أو إيقاع األذى بالدعاة فتكون الحرب ضرورة وتدبيرا 

 2.إليها إال للضرورة ودفع العدوان وقطع الفتنةاستثنائيا ال يلجأ 
يكون اإلسالم يأمر مخالفيه إلى أن يدينوا به، وهذه : وعلى الرأي الثاني 

دعوة باللسان ودعوة بالسنان، أي أن الكافرين يدعون إلى اإلسالم : الدعوة دعوتان
ن لم يجيبوا  باللسان، فإن هم أجابوا فقد عصموا دماءهم وأموالهم وظهر الحق، وا 

الدعوة وجب على المسلمين دعوتهم بالسيف وقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون، وال تجوز مسالمتهم والكف عن قتالهم بأن كان بالمسلمين 
ضعف وبمخالفيهم قوة عندها تجوز مسالمتهم لمدة معلومة مؤقتة للضرورة، وهذه 

 3.الضرورة تقدر بقدرها
لي ــ واهلل أعلم ــ هو ما ذهب إليه أنصار السلم القائلين بأن  والذي يترجح 

اإلسالم أسس عالقات المسلمين بغيرهم على السلم واألمان ال على الحرب والقتال 
إال إذا أريد بسوء لصدهم عن دعوتهم دفعا للشر وحماية للدعوة كما قال اهلل 

ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن  اَل َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلمْ ﴿:تعالى
وُهْم َوتُْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ  ِإنََّما َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َقاَتُلوُكْم ِفي . َتَبرُّ

                          
 .0/773: ـ الخطيب، مصدر سابق  1
 .19: عبد الوهاب خالف، مرجع سابق، ص: ـ انظر  2
 .90: ـ نفس المرجع، ص  3
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ُروا َعَلى ِإْخَراِجُكْم َأْن َتَولَّْوُهْم َوَمْن َيَتَولَُّهْم َفُأوَلِئَك ُهُم الدِّيِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َوَظاهَ 
 .1﴾الظَّاِلُمونَ 

ويؤيد هذا اعتراف الشريعة اإلسالمية بالدول غير اإلسالمية اعترافا واقعيا  
وليس شرعيا، ومن دالئل هذا االعتراف أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 

لو خرجتم »: شير إليهم بالهجرة إلى الحبشة تخلصا من أذى قريشألصحابه وهو ي
وكذلك رسائله ــ صلى اهلل عليه . 2«إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا ال يظلم عنده أحد

وسلم ــ وكتبه إلى رؤساء الدول مثل كتبه إلى قيصر الروم، وكسرى ملك الفرس، 
هلل عليه وسلم ــ المعاهدات وكذلك عقده ـــ صلى ا 3.والمقوقس حاكم مصر، وغيرهم

ال لما . مع بعض هذه الدول وهذا يدل على االعتراف الواقعي بكيان هذه الدول، وا 
 .خاطب رؤساءها وملوكها وال عقد معها المعاهدات التي تستلزم االعتراف بوجودها

كما أن الشريعة اإلسالمية فيها من المبادئ والقواعد األخالقية ما لها األثر  
مبدأ العدالة ومبدأ الوفاء بالعهود وقواعد القتال في : في العالقات الدولية مثلالبالغ 

 .الحرب ومعاملة األسرى بالحسنى وغيرها من المبادئ السامية
ورغم عدم االعتراف الشرعي بالدول غير اإلسالمية، فإنه ال يؤثر في قيام  

اهدات معها أو الدخول عالقات بينها وبين الدول اإلسالمية، وال يمنع من عقد المع
كطرف جديد في معاهدات قائمة بين الدول بشرط هو أن ال يكون في هذه 

فإن وجد فيها ما يخالفها كان هذا الجزء . المعاهدات ما يخالف الشريعة اإلسالمية
فقط باطال ال يجوز االلتزام به، ويبقى الباقي الصحيح ملزما للدولة اإلسالمية، ولذلك 

ذا كان القانون . اإلسالمية اعترافا واقعيا بالدول غير اإلسالمية العتراف الشريعة وا 
الدولي العام قد أخذ قواعده وأحكامه من العرف والمعاهدات، فإننا قد رأينا أن 
الشريعة اإلسالمية تجيز عقد المعاهدات مع الدول األخرى في حدود أحكام الشرع 

 .يعة اإلسالميةويلزم الوفاء بمضمونها ما لم يخالف أحكام الشر 
                          

 8و 5لممتحنة، اآليتان ـ سورة ا  1
 .1/303: ـ ابن هشام، السيرة النبوية  2
 .ـ نفس المصدر  3
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وعلى هذا يجب الوفاء لهم بالعقود والمواثيق وال تجوز هذه العمليات القتالية  
ن كانت في األصل دوال محاربة، ودليل األصل على الوفاء  ضدهم في دولهم، وا 

 1﴾َوَأْوُفوا ِبَعْهِد اللَِّه ِإَذا َعاَهْدُتمْ ﴿: بالعهود والمواثيق والنهي عن الغدر بها قوله تعالى
، وقول النبي صلى اهلل 2﴾َوَأْوُفوا ِباْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوالا  ﴿: وقوله عز وجل

 3.«المسلمون عند شروطهم إال شرطا حرم حالال أو أحل حراما»: عليه وسلم
وهكذا نجد اإلسالم حين أباح الحرب أحاطها بسياج من الرحمة لم تبلغها  

يقرب منها، وأمر اإلسالم بأال يقاتل إال المقاتل وهو الذي  المدنية الحديثة وال إلى ما
﴿َوَقاِتُلوا ِفي َسِبيِل : يحضر ميدان القتال ويستخدم فيها قوته العدوانية قال اهلل تعالى

 .4اللَِّه الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن﴾
بالنهي عن قتل النساء والشيوخ واألطفال والمرضى  فقد جاء اإلسالم 

والمعتوهين وحظر قتال المزارعين في حرثهم والرهبان في معابدهم وحرص على 
كما أوجب حصر العمليات الحربية في . حمايتهم من أي ضرر مادي أو نفسي

األهداف العسكرية وحدها، وذلك بالنهي عن استعمال وسائل التدمير العامة على 
 .هداف اآلمنةاأل
وأين هذا من العمليات القتالية التي تشنها بعض التنظيمات اإلسالمية باسم  

الجهاد في الدول غير اإلسالمية والتي ال تفرق بين أحد منهم والتي تتنافى مع هذه 
؟ ثم إن هذه العمليات القتالية التي تشن في تلك الدول غير !األخالق الفاضلة

مسلم معصوم الدم، مما يشبه ما تكلم عنه فقهاؤنا في أحكام اإلسالمية قد يكون فيها 
ومن قتل مسلما في صف كفار يظنه كافرا فإنه ال يجب فيه إال : القتل وأنواعه

﴿َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمناا َخَطأا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَيٌة : الكفارة فقط لقول اهلل عز وجل
                          

 .81ـ سورة النحل، اآلية   1
 30ـ سورة اإلسراء، من اآلية   2
، كالهما من حديث أبي هريرة، قال 7/08ـ أخرجه اإلمام أبو داود في سننه، كتاب األقضية، باب في الصلح، والحاكم في المستدرك  3
، وسلسلة األحاديث 5/107انظر إرواء الغليل لإلمام األلباني . وهو بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره: شيا األلبانيال

 9/887الصحيحة له 
 184ـ سورة البقرة، اآلية   4
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دَُّقوا َفِإْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمَسلََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه  ِإالَّ َأْن َيصَّ
ْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم ِميثَاٌق َفِدَيٌة ُمَسلََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه َوَتْحِريُر َرَقَبةٍ  ُمْؤِمَنٍة  ُمْؤِمَنٍة َواِ 

ا َحِكيماا﴾ َفَمْن َلْم َيِجدْ  قال . 1َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن َتْوَبةا ِمَن اللَِّه َوَكاَن اللَُّه َعِليما
َفِإْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ﴿: عند تفسير هذه اآلية الشوكاني
م، وهم الكفار الحربيون، وهذه مسألة أي فإن كان المقتول من قوم عدو لك: 2﴾ُمْؤِمَنةٍ 

المؤمن الذي يقتله المسلمون في بالد الكفار الذي كان منهم ثم أسلم ولم يهاجر وهم 
يظنون أنه لم يسلم وأنه باق على دين قومه، فال دية على قاتله بل عليه تحرير رقبة 

 .3مؤمنة
م الذي هو بين هذا في المسل: وقال شيا اإلسالم ابن تيمية ــ رحمه اهلل ــ 

فأما الذي . الكفار معذور كاألسير، والمسلم الذي ال تمكنه الهجرة والخروج من صفهم
 .4يقف في صف قتالهم باختياره فال يضمن بحال؛ ألنه عرض نفسه للتلف بال عذر

ومثاله أن الكفار إذا .وهذا بخالف المسلم الذي تترس به الكفار في المعركة 
ا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار المسلمين فلو كففنتترسوا بجماعة من أسرى 

سالم وقتلوا كافة المسلمين، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنبا، اإل
وهذا ال عهد به في الشرع، ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم 

بكل حال، فحفظ  ر مقتولهذا األسي: ز أن يقول قائلثم يقتلون األسرى أيضا، فيجو 
جميع المسلمين اقرب إلى مقصود الشرع، ألنا نعلم قطعا أن مقصود الشرع تقليل 
القتل كما يقصد حسم سبيله عند اإلمكان، فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل 

 5.وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع

                          
 .87ـ سورة النساء، اآلية   1
 .87ـ سورة النساء، اآلية   2
 1/187: ـ فتح القدير  3
 8/001: إلنصافـ المرداوي، ا  4
 .1/188:السيوطي، األشباه والنظائر: ، وانظر1/35ـ الغزالي، المستصفى، 5
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ح بعض التنظيمات اإلسالمية إلى قتال المسلمين أسباب جنو : الثالث الفصل
 وغيرهم باسم الجهاد

ن عالج مشكلة القتال غير المشروع الذي يمارس باسم الجهاد يتطلب إ
وبعد مراجعة ما تيسرت لنا قراءته في الموضوع وتأمل الواقع، تبين . معرفة أسبابها

المسلمين وغيرهم من  ضد حكاملنا أن جنوح بعض التنظيمات اإلسالمية إلى القتال 
المواطنين والمقيمين في الدول اإلسالمية له أسباب عامة كما أن لكل نوع من أنواع 

 :ومن أهم األسباب العامة ما يأتي. هذا القتال أسبابا خاصة به
ـ االنحراف الفكري والقصور في العلم الشرعي والخلل في منهج التلقي؛ حيث  1

غالة ليس لهم أقدام راسخة في العلم، أو يتعلمون يتتلمذ الشباب على طائفة من ال
بأنفسهم فال يقتدون وال يهتدون بما عليه العلماء الراسخون، بل يطعنون فيهم، 

 .ويلمزونهم لينفروا الناس من األخذ عنهم
ولعل هذا هو السبب الرئيس لهذه الظاهرة؛ ألن اإلنسان يتميز بأنه مقود في  

 .وفكرهتصرفاته االختيارية بعقيدته 
واألخذ بظواهر النصوص ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ ـ الجهل بكتاب اهلل وسنة رسوله  7

 عند التعارض دون فقه، وال معرفة لقواعد االستدالل، وال الجمع بين األدلة
 هبأحكامالغلو في التكفير والجهل ـ  3
  1.ة الخاطئة، أو التربيـ سوء تربية الشباب وتقصير اآلباء وأولياء األمور في ذلك 0
تلك بعض األسباب العامة قدمناها بين يدي الحديث عن أسباب الجنوح إلى  

 :كل نوع من أنواع القتال على حدة في المباحث اآلتية
أسباب جنوح بعض التنظيمات اإلسالمية إلى القتال ضد حكام : المبحث األول

 المسلمين 

                          
 .141: ـ فتنة التفجيرات واالغتياالت، ص  1
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ع بهذه التنظيمات إلى ومن المهم جدا محاولة التعرف على األسباب التي تدف
قتال حكام المسلمين باسم الجهاد، وال شك أن أسباب ذلك كثيرة ومتنوعة، فلكل 

 .تنظيم سببه، ولكل فئة من الجانحين أسبابها، تعددت األسباب والقتال واحد
ومن أسباب جنوح بعض التنظيمات اإلسالمية إلى القتال ضد حكام المسلمين 

 :ما يأتي
الذين ال يحكمون بما أنزل اهلل، مع أن التحقيق يقضي بعدم ـ تكفير الحكام  1

 .تكفيرهم والتعامل بحكمة من أجل تغيير المنكرات السائدة في المجتمع
ـ التمسك ببعض الفتاوى التي يفهمون منها إباحة قتال الحكام كفتوى ابن تيمية في  7

 1سالمقتال كل فئة تمتنع عن أداء شريعة ظاهرة متواترة من شرائع اإل
ـ وجود حكومات مفروضة على األمة قسرا، وحكومات تقر المنكر وتحل ما حرم  3
 2.اهلل
فال شك أن تحكيم . ـ عدم فقه مقاصد الشريعة وعدم النظر إلى مآالت األمور 0

الشريعة أمر واجب ال يشك مسلم في وجوبه ووجوب سعي المسلمين إليجاد ظروف 
فكان على . الحكام ألجله يتولد منه ضرر أكبر ولكن اللجوء إلى قتال. مالئمة لذلك

الجماعات اإلسالمية الغيورة على اإلسالم أن تفهم أن خوض القتال ضد الحكام ليس 
وشاهد ذلك ما يقع اليوم في بعض  .في مصلحة اإلسالم الذي يريدون رفع رايته

 .الدول اإلسالمية
ك ال يكون إال بالصبر ـ الجهل بالسنن الكونية في التمكين في األرض وأن ذل 5

 !والتحمل ألذى الكفار، فكيف ال نصبر على أذى المسلميّن؟
ـ عدم لزوم منهج السلف أمام فتنة الحكم بغير ما أنزل اهلل وفي تغيير المنكرات  9

 .فلو أن هذه التنظيمات اتبعت منهجهم لما خرجت على الحكام. الظاهرة

                          
 ...ـ نص عبارة شيا اإلسالم ابن تيمية هو   1
 .9ـ  5: ـ فقه الجهاد، ص  2
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لمن له وء المعاملة والقمع العشوائي ـ الموقف السلبي من الصحوة اإلسالمية وس 1
فيولد ذلك القمع الغلو . صلة بالدعوة إلى اهلل سواء أكان بعيدا عن هذا الفكر أم ال

 1.فيمن كان معتدال ويزيد الغالي غلوا وال يفتح له باب معرفة الحق
ـ غياب العدالة االجتماعية في كثير من الدول اإلسالمية وعدم حصول األفراد  5

 .وقهم االجتماعية التي تكفل لهم الحياة الكريمةعلى حق
ـ استخدام بعض السلطات في بلدانهم للعنف والقوة في التعامل مع عدم التنظيمات  8

 ومحاربتها ومالحقتها في الداخل والخارج
وفي نظر هذه . ـ إلغاء الشريعة اإلسالمية واستبدالها بالقوانين الوضعية 14

افيا لقتال الحكام والخروج عليهم، فهم كافرون وظالمون التنظيمات يعد هذا السبب ك
 .وفاسقون بنص القرآن

ـ عدم استقالل حكام المسلمين في حكم البالد اإلسالمية وتبعيتهم للغرب تبعية  11
 .كاملة وتنفيذ ما يمليهم حكام الغرب عليهم ومواالتهم لهم في محاربة اإلسالم وأهله

التي عطلت ( فريضة الجهاد في سبيل اهلل)« الغائبة الفريضة»ـ الرغبة في إحياء  17
والتي أخبر الصادق المصدوق أن المسلمين إذا تركوها وعطلوها سلط اهلل عليهم الذل 

 .والهوان حتى يرجعوا إلى دينهم
ـ الرغبة في نيل الشهادة واألجر الجزيل فيها، واآليات القرآنية في ذلك كثيرة،  13

 .2التي وردت في فضل الجهاد، وهي أكثر من أن تحصىوكذلك األحاديث النبوية 
 وقفة مع حكام المسلمين المعاصرين

يالحظ من أسباب جنوح بعض التنظيمات اإلسالمية إلى قتال حكام المسلمين  
باسم الجهاد أن األمر يستدعي وقفة وتأمال ألوضاع حكام المسلمين الحاليين الذين 

                          
. 140: األسباب ـ اآلثار ـ العالج، ص: فجيرات واالغتياالتالشيا أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني، فتنة الت: ـ ينظر  1

هـ،  1071 1: وكالة المطبوعات والبحث العلمي ـ وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، المملكة العربية السعودية،  ط
 .الرياض

، وسورة النساء 111، 01، 39: ورة التوبة اآليات، وس719ـ انظر على سبيل المثال ال الحصر ما جاء في سورة البقرة اآلية   2
 043إلى  355، والنووي في رياض الصالحين من ص13ـ  14، وسورة الصف اآليات 89و 85اآليتان 
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رتكبوا كفرا بواحا عندهم فيه من اهلل برهان عندما تنظر إليهم هذه الجماعات أنهم قد ا
عطلوا بعض أحكام الشرع عمدا مثل إقامة الحدود وتحريم الربا، وأحلوا ما حرم اهلل 
جهارا مثل إباحة الخمر ومثل نشر الخالعة في أجهزة اإلعالم المختلفة، بل إن 

ين يطلق العنان بعضهم يحارب المرأة المحتشمة ويعتبر لباسها الخمار جريمة في ح
للكاسيات العاريات أو العاريات غير الكاسيات، ومنهم من يعتبر الدعوة إلى تحكيم 
الشريعة جريمة مخالفة للدستور، ويسوق دعاتها إلى المعتقالت أو المحاكم العسكرية 

 .إلى غير ذلك مما يعلمه الخاص والعام
م إلى أنواع، والتأمل يستدعي التفريق بين الحكام المعاصرين وتقسيمه 

والتعامل مع كل نوع بالحكم الذي يناسبه، ولعل من أفضل ما قيل في ذلك كالم 
النوع األول هو الذي . الشيا القرضاوي الذي قسم الحكام المعاصرين إلى نوعين

يعترف باإلسالم دينا للدولة، وبالشريعة مصدرا للقوانين ولكنه فرط في تطبيق الشريعة 
أشبه بالمسلم الذي يشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول  فهذا. في بعض الجوانب

اهلل ويلتزم بأحكام اإلسالم عامة، ولكنه يرتكب بعض الكبائر من فعل محظور أو 
 .ترك مأمور

فالخوارج ومن وافقهم يكفرونه، وأهل السنة وجمهور المسلمين يعتبرونه  
. معلوما من الدين بالضرورة عاصيا غير خارج من الملة ما لم يستحل ذلك، أو ينكر

 .وجل الحكام من هذا النوع
والنوع الثاني هو العلماني المتطرف الذي يجاهر بالعداوة لشريعة اإلسالم  

ويسخر منها ويعتبرها مناقضة للحضارة والتقدم، فهو يرفض الشريعة رفضا، فهو 
أبى واستكبر ﴿ :أشبه بإبليس الذي رفض أمر اهلل بالسجود آلدم، ووصفه القرآنه بأنه

وقليل من الحكام هم الذين يمثلون هذا النوع الذي يباهي . 1﴾وكان من الكافرين
بعداوته لشريعة اهلل ويستحل ما حرم اهلل، ويحرم ما أحل اهلل، ويسقط ما فرضه اهلل، 

                          
 30ـ سورة البقرة، اآلية   1
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ويتبع غير سبيل المؤمنين، بل يتبع سبيل المجرمين، ويعمل جاهدا في تجفيف ينابيع 
 .جماهير المسلمين وفي حياتهم، ويجاهر بذلك ويتبجح التدين في أنفس

وهؤالء هم الذين يجب مقاومتهم والخروج عليهم، ولكن هذا كله مقيد بحدود  
وكثيرا ما يؤدي استعمال القوة في . القدرة واإلمكان، وال يكلف اهلل نفسا إال وسعها

نا قد يقصر أو غير موضعها إلى كوارث كبيرة، ربما عاقت العودة إلى الشريعة زم
 1.يطول

 أسباب جنوحها إلى القتال ضد عامة المسلمين : الثانيالمبحث 
إن العمليات القتالية التي تشنها بعض التنظيمات اإلسالمية ال تقتصر في  

 :ومن أسباب ذلك. بعض األحيان على الحكام، بل توجه ضد عامة المسلمين
إلى المجتمع كله على أنه يأخذ  بعض هذه الجماعات ينظر: ـ التوسع في التكفير 1

حكم األنظمة التي ال تحكم بما أنزل اهلل؛ ألنه واالها ورضي بها وسكت عنها، ولم 
وهذا التكفير للمجتمع مبني على قاعدة يزعمونها وهي أن من لم يكفر . يحكم بكفرها

 2.وبهذا توسعوا في التكفير غلوا وكفروا الناس بالجملة! الكافر فهو كافر
ياب فقه تغيير المنكرات العامة؛ فلو فقهوا أن المنكر ال يجوز تغييره بما يتولد ـ غ 7

منه منكر أكبر لما أقدموا على ما يقومون به من عمليات تتسبب في التضييق على 
الدعاة المخلصين وأهل الخير وتفريق المسلمين وتدمير مرافقهم بدون أن يتحقق 

 .راء كل ذلكالهدف الذي يسعى إليه المقاتلون من و 
ال شك أن لكل دولة سلطة إكراه إللزام األفراد : ـ خلط مرحلة الدعوة بمرحلة الدولة 3

والمسلم الداعي إلى إقامة الدولة اإلسالمية يجب أن يدرك أنه في . 3بالخضوع للنظم
والخلط بين األمرين . هذه المرحلة مجرد داعية ليست له القوة اإللزامية التي للدولة

 .سباب ممارسة العنف ضد المسلمين عامةسبب من أ

                          
 (إسالم أو الين) 5ـ  1: ـ الشيا القرضاوي، فقه الجهاد، ص  1
 .9ـ  5: ـ نفس المرجع، ص  2
 .7413، منشورات الزمن، 90ـ  93: يد المقرئ اإلدريسي، الغلو في الدين، المظاهر واألسباب، صـ ينظر أبو ز   3
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ـ الجهل باإلسالم ومبادئه األساسية والجهل بأحكام الجهاد بصورة خاصة، وهذا  0
السبب يشع لدى كثير من الشباب المتحمسين لإلسالم من الذين لم يتلقوا تعليما 

 .شرعيا جيدا حوله
هاد وعالقة الراعي ـ التفسير الخاطئ للنصوص الشرعية المتعلقة بالتكفير والج 5

 .بالرعية واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوسائل المستخدمة فيها
علماء السالطين وعدم العودة إلى  مـ االستخفاف بعلماء العصر واتهامهم بأنه 9

العلماء الربانيين المتخصصين في علوم الشريعة في قضايا اجتهادية ال يمكن 
 .الشريعة من إصدار حكم شرعي فيهالإلنسان غير المتعمق في دراسة 

هذه بعض أهم أسباب جنوح بعض التنظيمات اإلسالمية إلى القتال ضد  
 .عامة المسلمين الذين ليسوا على فهمهم في رأينا

أسباب جنوحها إلى القتال ضد غير المسلمين من المواطنين : الثالثالمبحث 
 والمقيمين في الدول اإلسالمية وغيرها 

جنوح هذه التنظيمات إلى القتال ضد غير المسلمين من المواطنين أما أسباب  
 :والمقيمين في الدول اإلسالمية وغيرها فترجع في رأينا إلى ما يلي

 ـ عدم اعتبار العهد واألمان الذي يعطيهم أولياء األمور إياه  1
ـ اعتبار بعض األفعال الصادرة من المواطنين غير المسلمين واألجانب  7

نين نقضا للعهد واستباحة دمائهم بناء على ذلك، فيرون أن األقليات غير المستأم
المسلمة ناقضة للعهد بعدم أدائهم للجزية، وبتأييدهم ألولئك الحكام المرتدين، 

 .وأنظمتهم الوضعية، ولرفضهم الشريعة اإلسالمية
 .ـ تدخل الغربيين عسكريا في بعض الدول المسلمة مثل أفغانستان، والعراق 3
ـ استحالل دماء المستأمنين من السياح وغيرهم، وهم يرون أن السياح وأمثالهم  0

الذين يدخلون بالد اإلسالم بتأشيرات رسمية، وترخيصات قانونية، والذين يعدهم 
الفقهاء مستأمنين ولو كانت دولهم محاربة للمسلمين، يرون دماء هؤالء مباحة؛ ألنهم 
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وألن بالدهم نفسها محاربة لإلسالم، فال عهد بينهم لم يأخذوا اإلذن من دولة شرعية، 
 .وبين المسلمين، والواجب أن يقاتلوا ويقتلوا

هذا هو فقه جماعات العنف الذي على أساسه ارتكبوا ما ارتكبوا من مجازر 
تشيب لهولها الولدان، وتقشعر من بشاعتها األبدان، ضد مواطنيهم من مسلمين 

وغيرهم من  1هم من األجانب المسالمين المستأمنينوغير مسلمين، وضد السياح وغير 
 .المقيمين في الدول اإلسالمية

وهو بال ريب فقه أعوج، وفهم أعرج، فقه من لم يرد اهلل به خيرا، يعتوره الخلل 
والخطل من كل جانب، ويحتاج من فقهاء األمة إلى وقفة متأنية، لمناقشتهم في 

فيه، في ضوء األدلة الشرعية من القرآن  أفكارهم هذه، والرد عليهم فيما أخطؤوا
جماع األمة رشدهم ويقلعوا عن غيهم، وما إلى ولعل وعسى أن يعود هؤالء . والسنة وا 
 .ذلك على اهلل بعزيز

                          
 .9: ـالقرضاوي، المرجع السابق، ص  1
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سلطة ولي األمر تجاه من يعلن الجهاد ضد المسلمين : الرابعالفصل 
 ذه المشكلة، وسبل عالج هوواجب المسلمين نحوهم وغيرهم في البالد اإلسالمية

سلطة ولي األمر تجاه من يعلن الجهاد ضد المسلمين : المبحث األول
 وغيرهم في البالد اإلسالمية

إن األصل في أهل دار اإلسالم أن يكونوا مسلمين، ولكن قد يكون من سكانها غير 
المسلمين، وهم الذميون والمستأمنون الذين سبق الحديث عنهم، ألن اإلسالم ــ كما 

 يمنع المسلمين من مخالطة غير المسلمين وال يمنع هؤالء من اإلقامة في دار قلناــ ال
اإلسالم، وألهل دار اإلسالم سواء منهم المسلمون أم الذميون العصمة في أنفسهم 
وأموالهم، المسلمون بسبب إسالمهم، والذميون بسبب ذمتهم، فهم جميعا آمنون بأمان 

اإلسالم بالنسبة للمسلمين، وبسبب الذمة بالنسبة اإلسالم، أي بامان أقره الشرع بسبب 
 1.للذميين

لهم ما لنا وعليهم »: هذا وقد اشتهر بين الفقهاء القول المشهور عن الذميين 
قال النبي ــ صلى : ذكر الكاساني في بدائعه حديثا بهذا المعنى فقالوقد . «ما علينا

أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على فإذا قبلوا عهد الذمة فأعلمهم »: اهلل عليه وسلم ــ
فقد قال علي بن أبي طالب . وفيه بعض اآلثار عن السلف الصالح. 2«المسلمين

 .3«إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا»: رضي اهلل عنه
وألنهم قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم وحقوقهم كأموال »:وقال السرخسي 

وكذلك إذا عقد ولي األمر مع المستأمنين الهدنة فعليه . 4«وحقوقهمالمسلمين 
حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة؛ ألنه آمنهم ممن هو في قبضته وتحت يده، كما 

والقاعدة في حقوق المستأمنين وواجباتهم في دار اإلسالم، . أمن من في قبضته منهم

                          
 5/093ـ راجع ابن قدامة، مصدر سابق،   1
2   
 . «من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا»: 7/354: وفي سنن الدارقطني 1/111: ـ الكاساني، مصدر سابق  3
 3/754ـ السرخسي، مصدر سابق،  4
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رب من حقوق الذمي؛ ألن أن الشريعة اإلسالمية قررت لهم من الحقوق ما يق
 1.المستأمن ـ كما قال الفقهاء ـ بمنزلة أهل الذمة في دارنا

وعلى هذا فالقاعدة العامة أن المستأمن في الحقوق كالذمي إال في استثناءات  
 2.قليلة اقتضتها طبيعة كون المستأمن أجنبيا عن دار اإلسالم

المستأمن في دار اإلسالم والقاعدة في الواجبات كالقاعدة في الحقوق، أي أن  
بمنزلة الذمي إال أنه يختلف عنه في بعض الواجبات التي أساس التزام الذمي بها 
كونه من أهل دار اإلسالم وبدال عن دفاعه عنها، وال تجب على المستأمن،ألنه 

ن كان االثنان من غير المسلمين  3.أجنبي عنها، وا 
طبق على غير المسلمين من وكل ما قلناه في أهل الذمة وأهل األمان ين 

وعليه فإن موقف ولي . المواطنين والمقيمين في الدول اإلسالمية في الوقت الحاضر
أمر المسلمين ممن يعلن الجهاد ضد غير المسلمين من المواطنين والمقيمين في 
الدول اإلسالمية هو نفس موقفه ممن يعلن الجهاد ضد المسلمين وهو الدفاع عنهم 

وقد صرح الفقهاء أن ولي . العتداء عليهم ولو كان المعتدون مسلمينوحمايتهم من ا
األمر عليه أن يحمي غير المسلمين من أهل الذمة والمستأمنين القاطنين في الدولة 

وقد ذكر القاضي أبو يوسف في شأن حقوق أهل الذمة في الدولة . اإلسالمية
 : عنهاإلسالمية ثالثة مبادئ أثرت عن عمر بن الخطاب رضي اهلل

 ـ أن يفي لهم بعهدهم 1
ـ أن يقاتل من ورائهم، يعني أن مسؤولية الدفاع عن الدولة تقع على عاتق  7

 المسلمين ال على عاتقهم
 ـ وأال يكلفوا فوق طاقتهم 3

                          
 .3/754: ـ المصدر السابق  1
 13: ـ عبد الكريم زيدان مرجع سابق ص  2
 15ـ نفس المرجع ص  3
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واجب المسلمين نحو غير المسلمين من المواطنين والمقيمين في : المبحث الثاني
 البالد اإلسالمية

وعقد األمان بين المسلمين وغيرهم من أهل الذمة إذا تم عقد الذمة  
وقد صرح . والمستأمنين فإن واجب رعايا الدولة اإلسالمية حمايتهم والدفاع عنهم

بعض الفقهاء بأن ما يدفعه الذمي من الجزية هو مقابل توفير الحماية له والدفاع 
يعيشون مع وهذا يعني أن غير المسلمين كأهل الذمة من المواطنين الذين . 1عنه

يقيمون مع المسلمين بصفة مؤقتة تجب  نالمسلمين بصفة دائمة وكذا المقيمين الذي
 .على المسلمين حمايتهم والدفاع عنهم، فال يتركونهم لالعتداء عليهم والتعرض لهم

فإذا أعطى ولي األمر أو أعطت الدولة اإلسالمية أمانا لغير المسلمين فعلى  
ولة واجب الدفاع والحماية نحو غير المسلمين من المسلمين جميعا في هذه الد

وقد قرر بعض الفقهاء أن للمسلم الوالية . المواطنين والمقيمين في الدولة اإلسالمية
في إعطاء مثل هذا األمان ــ لغير المسلمين ــ لقول النبي ــ صلى اهلل عليه وسلم 

يجوز لغير المسلم إعطاء وال . 2«المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أداناهم»:ــ
ن كان ذميا يقاتل مع المسلمين ؛ ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم جعل 3هذا األمان وا 

ذمة المسلمين »: فقد جاء في الحديث الشريف. الذمة للمسلمين فال تكون لغيرهم
 .4«واحدة يسعى بها أدناهم

سلم في وعلى هذا يمكن القول بأن عقد الذمة عقد بمقتضاه يصير غير الم 
ذمة المسلمين، أي في عهدهم وأمانهم على وجه التأبيد، وله اإلقامة في دار اإلسالم 

 5.على وجه الدوام

                          
ـ هذا مذهب الجمهور أي أن الذمة وجبت على أهل الذمة بدل الحماية، والدليل على ذلك سقوطها باشتراكهم مع المسلمين في الدفاع   1

 .ومذهب الحنفية أن الجزية وجبت عليهم عقوبة. عجز الدولة اإلسالمية عن حمايتهم عن الدولة اإلسالمية أو
 .ـ سبق تخريجه  2
 :انظر. ـ خالفا للحنفية الذين أجازوا أمان الذمي إذا أمره به مسلم ألن الذمي من رعايا الدولة اإلسالمية  3
لسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين ـ أخرجه اإلمام البخاري في جامعه، كتاب االعتصام بالكتاب وا  4

 .والبدع، من حديث علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه
 71: عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص. ـ د  5
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ْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرهُ ﴿: واألصل في األمان قوله تعالى  َواِ 
ذمة »: حديث المتقدموقوله صلى اهلل عليه وسلم في ال. 1﴾َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اللَّهِ 

وهذا األمان أمان مؤقت بخالف األمان لعهد . 2«المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم
 .الذمة إذ انه مؤبد؛ ألن عقد الذمة يشترط له التأبيد كما قررنا سابقا

وللحربي المستأمن أن يعمل بمقتضاه فيدخل دار اإلسالم آمنا وال يجوز  
 3.مين رعاية هذا األمان ومقتضاه قائماالتعرض له بسوء، ويجب على المسل

ومن هنا نرى أن ما تقوم به بعض التنظيمات اإلسالمية المتطرفة من  
االعتداء على المستأمنين، واختطافهم، وأخذهم رهائن، وقتلهم بطريقة بشعة في 

 .بعض األحيان، كل ذلك مخالف للشريعة اإلسالمية

                          
 .9ـ سورة التوبة، من اآلية   1
 ـ سبق تخريجه  2
، 1/133: ، وشرح منتهى اإلرادات له1/980: كشاف القناع البهوتي في. 148ـ  1/141: الكاساني، بدائع الصنائع: ـ انظر  3

 01ص: وزيدان مرجع سابق
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:عن البحث خاتمة البحث وخالصته وهي عبارة عن تقرير  
 (.جهاد الطلب وجهاد الدفع)تناول الباحث موضوعه 

أوضح فيها أهمية الجهاد وأنواعه، والتحول الخطير الذي حصل  :في مقدمة
في حصر الجهاد في نوع واحد وهو القتال، والذي انحرف إلى قتال بين المسلمين 

قضية الجهاد أنفسهم، ولقد كان االستعمار واالستشراق عاملين أساسيين في حضور 
إلى الساحة الفكرية، حيث أصبح اإلسالم يعاني من هجومين داخلي وخارجي، 
وكنتيجة للحوارات والتفاعالت التي حصلت في هذا المجال برزت انحرافات واضحة 

 .عن المفهوم الصحيح للجهاد، وهذا ما يستدعي التوضيح من العلماء المتخصصين
بين المسلمين ( لداخلية والخارجيةا)تناول فيه الباحث العالقة : ومدخل

وغيرهم، أو بعبارة أخرى أوضح فيه طبيعة العالقة بين الدولة اإلسالمية والدول 
والمجتمعات األخرى في حالتي السلم والحرب، وفي هذا الصدد ذكر الباحث الرابطة 
األخوية العامة والخاصة بين الناس، وأن هاتين الرابطتين تقتضيان أن تكون طبيعة 

 .العالقة بين الناس سلمية ال حربية
الجهاد، مفهومه وأهدافه ونوعاه وحكمه وصاحب الحق )ـ أما الفصل األول 

 :فقد قسمته إلى ثالثة مباحث( في إعالنه
في األول منها أوضحت مفهوم الجهاد وأهدافه، وألقيت الضوء على اختالف 

ومرجحا لتعريف  عارضا ألقوال المذاهب، علماء الشريعة في مفهوم الجهاد،
قتال مسلم كافرا غير ذي عهد إلعالء كلمة اهلل أو حضوره أو : الجهاد»: المالكية

موضحا سبب الترجيح في كون التعريف دقيقا ويرتكز على بيان  «دخول أرضه له
ماهية الجهاد واشتماله على كثير من شروط الجهاد المعتبرة، ثم أوضح الباحث أهم 

 :وهيأهداف الجهاد وغاياته، 
 ...وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة: القضاء على الفتنة. 1
 ...وما لكم ال تقاتلون في سبيل اهلل: نصرة المظلومين. 7
 ...الشهر الحرام بالشهر الحرام: رّد العدوان وحفظ اإلسالم. 3
 ...وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة: رّد العدوان. 0
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: فأوضح الباحث فيه أن الجهاد نوعان( وحكمهنوعا الجهاد )أما المبحث الثاني 
جهاد الطلب وجهاد الدفع، ومفهوم كل منهما، أما خكم الجهاد فهو فرض عين على 

فهو فرض كفاية، فبينا ( قتال في سبيل اهلل)المفهوم الواسع، وعلى المفهوم الضيق 
 :، ويكون القتال فرض عين بشروط ثالثة(فرض كفاية)معنى 

 .زحفانإذا التقى ال/ أ
 .إذا نزل الكفار ببلد معين/ ب
 .إذا استنفر اإلمام قوما معينين/ ج

أمر "أوضح فيه الباحث أن ( صاحب الحق في إعالن الجهاد: )وفي المبحث الثالث
، أما عند "الجهاد موكول إلى اإلمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك

أن يشتغل المسلمون بإصالح  –نا في نظر  –عدم وجود إمام شرعي، فالصحيح 
أمرهم وجمع كلمتهم بحيث يكون لهم إمام شرعي على المدى القريب أو البعيد، بدال 

 ..من أن يجتهد كل شرذمة منهم على حدة
( تكييف العمليات القتالية ضد المسلمين وأحكامها الشرعية: )ـ أما الفصل الثاني

باسم الجهاد ضد المسلمين وغيرهم من فيعالج تكييف العمليات القتالية التي تشن 
 .المواطنين والمقيمين في الدول اإلسالمية وغيرها

 :وقد قسم الفصل إلى مباحث ثالثة
، فقد أشار الباحث (تكييف العمليات القتالية ضد المسلمين وأحكامها الشرعية)األول 

ثل قتال فيه إلى بعض أنواع القتال التي تقع بين المسلمين موضحا حكم كل نوع، م
من أجل تفريق وطن إسالمي موحد، والقتال من أجل الوحدة اإلسالمية، والقتال من 

وفي هذا البحث ذكر الباحث نماذج واقعية للعمليات . أجل قلب أنظمة الحكم القائمة
القتالية واالنتحارية المروعة في عدد من دول العالم اإلسالمي، والتي تسببت في 

كما كبلت الدول واألفراد بخسائر مادية فادحة كالتفجيرات إزهاق األرواح البريئة، 
وفي ... التي وقعت في المملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، وكينيا وأندونيسا

 ...غيرها من الوطن اإلسالمي
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تكييف العمليات القتالية التي تشن باسم الجهاد ضد غير )وفي المبحث الثاني 
لباحث فيه تكييف وحكم العمليات القتالية االنتحارية ضد غير ، فقد تناول ا(المسلمين

المسلمين من المواطنين والمقيمين في البالد اإلسالمية، والحكم هنا يتمثل في حرمة 
قتال هؤالء، ألنهم يعدون من أهل الذمة الذين يعيشون في البالد اإلسالمية أو 

مية، التي يزورونها أو يقيمون مستأمنين، وفق عهود آمنة بين دولهم والدولة اإلسال
 ..فيها مؤقتا

أما المبحث الثالث فيعالج تكييف وحكم العمليات القتالية ضد غير المسلمين في 
الدول غير اإلسالمية، وهنا ألرز الباحث التقسيم المشهور لدى الفقهاء القدامى للعالم 

 :إلى دارين
 .دار إسالم/ أ
 .دار حرب/ ب

 .تبة على هذا التقسيموالقواعد واألحكام المتر 
ن كانت في عرف الفقهاء دار حرب، إال أن  وخلص الباحث إلى أن الدول الغربية، وا 
الواقع الذي يربط بينها وبين الدول اإلسالمية يستوجب البحث عن حكم شرعي 

ويبدو للباحث أن الحكم األنسب اعتبار هذه الدول دوال آمنة ال . يناسب هذا الواقع
ن بينها وبين الدول اإلسالمية عهودا وأمانا تقوم على السلم واألمان يجوز قتالها، أل

 ...واالعتراف المتبادل، ومراعاة المصالح المشتركة والحفاظ عليها
أسباب جنوح بعض التنظيمات اإلسالمية إلى القتال ضد حكام )الفصل الثالث 

أبرز (. سم الجهادالمسلمين وغيرهم من المواطنين والمقيمين في الدولة اإلسالمية با
فيه الباحث أسباب جنوح بعض التنظيمات اإلسالمية إلى القتال ضد حكام المسلمين 
وغيرهم من المواطنين والمقيمين في الدولة اإلسالمية باسم الجهاد، وتتمثل تلك 

 :األسباب في
أسباب عامة كالضعف في العلم الشرعي والجهل بمصادر التلقي وتبني مبدأ الغلو / أ

كفير وتنشئة الناشئة عليها، وتقصير األولياء في تزويد أبنائهم بأسس التربية والت
 .السليمة
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أسباب تخص الحكام المسلمين، وأهمها، تكفير الحكام المسلمين الذين ال / ب
يطبقون الشريعة اإلسالمية بفتاوى قد يفهم منها استباحة قتالهم مطلقا، ووجود 

ق العدالة، األمر الذي أدى بها إلى القسوة وتجمع الحكومات االستبدادية التي ال تطب
لغاء األحكام الشرعية واستبدالها بأحكام وضعية . الحركات اإلسالمية بعنف، وا 

 ..إضافة إلى تبعية هؤالء الحكام للغرب تبعية عمياء
أسباب تخص عامة المسلمين، ولعل أهم األسباب هنا التوسع في التكفير وسوء / ج

لحسبة الشرعية، والخلط بين مرحلة الدعوة ومرحلة الدولة، والجامع استخدام لقواعد ا
بين كل هذه األسباب المذكورة، هذا هو الجهل باإلسالم ومبادئه األساسية، األمر 

 .الذي ولد تفسيرا خاطئا للنصوص الشرعية المتعلقة بالتكفير والجهاد
ول اإلسالمية أسباب تخص غير المسلمين من المواطنين والمقيمين في الد/ د

وغيرها، وقد أشار الباحث هنا إلى أسباب وجيهة، على رأسها عدم التقيد بعهود 
أولياء األمور، وتفسير بعض تصرفات هذه الفئة على أنها ناقضة للعهود التي بينهم 
وبين المسلمين، واستباحة دمائهم نتيجة لذلك، ويذكي ذلك التدخل العسكري للغرب 

 .ميفي بلدان العالم اإلسال
سلطة ولي األمر تجاه من يعلن الجهاد ضد المسلمين وغيرهم في : )الفصل الرابع

 (..البالد اإلسالمية وواجب المسلمين نحوهم
 :وقد قسم الباحث الفصل إلى المباحث اآلتية

سلطة ولي األمر تجاه من يعلن الجهاد ضد المسلمين وغيرهم في البالد : )األول
ى أن ولي األمر هو المالك الشرعي إلعالن الجهاد، يخلص الباحث إل( اإلسالمية

فال يقبل أن ينوب عنه أحد في إعالن الجهاد مع وجوده، فكيف بإعالن الجهاد خطأ 
 !!ضد المسلمين

فيجب عليه حماية المسلمين وأعراضهم ودماءهم وأموالهم من هذه الدعوة الخاطئة، 
 .والعمل بكل ما يمكن أن يردع هؤالء

موقف ولي األمر ممن يعلن الجهاد ضد غير المسلمين من : )ثانيوفي المبحث ال
 :خلص الباحث إلى النتيجة اآلتية( المواطنين والمقيمين في الدول اإلسالمية
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ـ أن على ولي أمر المسلمين الدفاع وحماية غير المسلمين المواطنين والمقيمين في 
سلمين ممن يستبيح إعالن الدول اإلسالمية من االعتداء عليهم ولو كان المعتدون م

الجهاد على هؤالء، وقد صرح الفقهاء بأن ولي األمر عليه أن يحمي غير المسلمين 
 ..من أهل الذمة والمستأمنين القاطنين في الدولة اإلسالمية

واجب المسلمين نحو غير المسلمين من المواطنين والمقيمين : )وفي المبحث الثالث
احث إلى القول بأن عقد الذمة عقد بمقتضاه يصير يخلص الب( في البالد اإلسالمية

غير المسلمين في ذمة المسلمين، أي في عهدهم وأمانهم على وجه التأبيد، 
والمستأمنين الذين يقيمون بصفة مؤقتة في البلدان اإلسالمية،ال يجوز التعرض لهم، 

لمسلمين دامت عهود األمان بينهم وبين المسلمين سارية المفعول، وعليه يجب على ا
 ..جميعا حماية هؤالء والدفاع عنهم

 .واهلل تعالى من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل
 

 خاتمة
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت االنبياء واملرسلني وعلى اله 

 وصحبه امجعني وبعد؛ 

 إنه» فما أصدق حديث الرسول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم  على واقعنا اليوم حينما قال 

 خري فيها والقاعد القاعد، من خري فيها النائم حريانا، احلليم تدع باقرة، فنت الناس على سيأتي

 أوتاركم، فقطعوا. الساعي من خري فيها واملاشي املاشي، من خري فيها والقائم القائم، من

 1«باحلجارة السيوف وكسروا

ونسمعه من االحداث الدائرة يف نعم اليوم تسيطر احلرية على عقولنا من هول ما نشاهده 

العامل، وحمورها املسلمون، أو العامل االسالمي وبلدانه وجمتمعاته ، حتى شغلتنا عن وظيفتنا 

االساسية ، وهي الدعوة اىل اهلل عز وجل ، ونشر دينه سبحانه، والتذكري به ، شغلنا وشغلتنا 

ا بعد يوم، وتتقطع أوصاهلا ، وهي خالفاتنا وتقاتلنا، ونسينا بالد املسلمني اليت تتجزأ يوم

مشغولة بنفسها عن التقدم يف مراقي احلضارة ، أو يف مستويات الدعوة ، أو يف إصالح أحواهلا 

 .اليت تسر العدو، والتسر الصديق 

اليت تواجه االمة اليوم وجتثم على  2ومن الفنت والتحديات بل من أهم القضايا الرئيسة

: ها؛ فتنة االرهاب  اليت وصمت  بها أمتنا ، أو لنقل بعبارة أوضح صدرها وتفتك بها وتبدد جهود

االرهاب الذي ميارسه بعض املسلمني ،أو بعض املنتسبني لالسالم  باسم االسالم ، وبنية خدمة 

الدين يف ظنهم ، وما عرفوا  أو مل يصل اىل أفهامهم مقدار الضرر الذي يصيب االمة ممثلة 

 .نار العنف والتطرف نتيجة اعماهلم مبجتمعات اسالمية تكتوي ب

احلديث عن لقد حتول احلديث اليوم من توجيه السهام حنو االرهاب بشتى انواعه اىل 

 .توجيه السهام حنو االسالم نفسه من ثم الذي متارسه جهات منتسبة  لالسالم و التكفري

إال ف والتطرف يف قضايا االرهاب والعن قد تتابعت وكثرت واذا كانت االدبيات املعاصرة

اليت أصبحت ظاهرة مقلقة جدا ملا يرتتب عليها  التكفريمسالة يف احلديث عن تتزكز أنها اليوم 

يف هذا املوضوع قد الدراسات واالحباث واملؤمترات والندوات واذا كانت  من آثار ونتائج ،

                                                           
1
 عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال هريرة،وروى مسلم في صحيحه عن ابي .عن ابي موسى االشعري 2/56أورده الطبراني في المعجم االوسط  - 

 فيها وجد ومن تستشرفه، لها تشرف من الساعي، من خير فيها والماشي الماشي، من خير فيها والقائم القائم، من خير فيها القاعد فتن ستكون»: وسلم

لسان العرب  مأورهملأ  مشتتةالو النَّاس َبين مفرقةالو للّدين مْفسَدةوالفتنة الباقرة ال 4/2222صحيح مسلم كتاب الفتن واشراط الساعة  «به فليعذ ملجأ

 2/62وغريب الحديث البن سالم  4/56
2
 .مسلميناذا انضم الى هذه القضايا هجوم اعداء االمة على اراضيها واحتاللها ونهب خيراتها وغير ذلك من قضايا مسرحها وميدانها بالد العرب وال - 



3 
 

ي مباهو واجب أن جانبا منها اليزال يف طور البدايات اليت التكفي والتف إال، أصبحت كثرية 

على االمة ان تقوم به محاية للعقيدة الصحيحة والدعوة السليمة من رد لدعوات التطرف ومحاية 

جليل الشباب من االحنراف والتطرف والوقوع يف مستنقع التكفري املنحرف عن اصول االسالم 

 الفكرية وقواعده، وهذا اجلانب هو اجلانب العملي الواقعي ، ملواجهة تلك االفات واالمراض

 .لتدين احلق ليأخذ مكانته يف سلوك ابناء اجملتمعات االسالمية ا اليت أضحت عقبة أمام

ومع ذلك كله هناك جهود متنوعة ملواجهة هذه االفة اخلطرية ودفعها عن ابناء االمة ، فهناك 

حادث  املعاجلة الفكرية االنية اليت تأخذ طابع العمل املومسي الذي يطرح يف الساحة كلما حدث

أو وقعت مصيبة ، وهناك ندوات إعالمية وإشارات حبثية ودراسات لكنها الترقى اىل العمل 

املطلوب، بل رأينا معاجلات اعالمية تأخذ طابع الفكاهة والسخرية من اجلماعات املتطرفة 

والتكفريية وبعض تياراتها ووصل بها االمر اىل السخرية من الدين نفسه ومن املقدسات، 

النتائج عكسية متاما تزيد من حدة التطرف واالرهاب والتكفري والتنقصه ، وزادت فأصبحت 

 .من التعاطف مع اتباع الفكر املتطرف فزاد الطني بلة كما يقال يف املثل 

 

وصفة كال مسألة يسرية  ليست الناتج عنه ومعاجلته ، االرهابوالتكفري أن مواجهة : أوال 

يكتبها الطبيب وتستحضر من الصيدلية وينتهي االمر ، وإمنا هي سريعة التحضري ، العالجية ال

من )عملية متكاملة متعددة اجلوانب ومتنوعة العناصر تنفذ عرب خطة مبنية على دراسات واقعية 

عداد هذه إكما التغفل الرتاكم املعريف والتجارب السابقة يف هذا اجملال ، يقوم ب( امليدان 

 .اص يف اجملاالت اليت هلا تعلق بهذه االفة اخلطرية هل االختصأاخلطة جمموعة من 

الذين حكموا على أن املشكلة اليت تعاني منها االمة اليوم من الغالة واملتطرفني : ثانيا 

الذي تنتهجه بعض التيارات املعاصرة  أو أفراد ( بالسلوك االجرامي)تتمثل الناس بالكفر 

واطالق يث  والنقد أو، الكالم واخلطابة والكتابة يف حدود احلد مل يبقاألمر فمنتسبني هلا ، 

بل تعداه ليصبح حركة وتنفيذا الحكام جمتزأة فأصبحنا نسمع عن  وحسب ؛االحكام جزافا 

التنفيذ والتفجري سلوك من ذلك الشخص ف،(على أناس ومجاعات )تنفيذ حد الردة بالقتل املباشر 

ى الفرد نفسه وعلى اجملتمع واالمة وعلى الوطن السلوك فعل أو افعال هلا آثارها السلبية عل، و

االرهاب أو التطرف أو الغلو ) الذي يقطنه ويسكن فيه ذلك املصاب باملرض الذي يسمى 

 ( .والتكفري املخالف لقواعد الشريعة أ
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ومعلوم أن السلوك اليكون عفويا ال إراديا، بل البد من أن يكون صادرا عن تفكري وروية 

 لتحقيق أهداف يراها متخذها حمققة ملا أراد اهلل وفيها رضا اهلل ، بل ير  وقناعة ، خرجت اىل

 .بعضهم أن تركها خمالف ملا اراد اهلل وهو معصية كرب  يف نظره

إن احلكم بالتكفري الذي يتخذه بعض الشباب املتحمس مل يكن أمرا عرضيا يف : ثالثا 

راستها خطوة اوىل يف حبث املسألة وعالجها حقيقته وامنا له اسباب ومسببات ،وإزالة االسباب ود

. 
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 فيهاجتاهات التيارات املعاصرة التعريف بالتكفري و

 :التعريف بالتكفري : أوال 

نتيجة ارتكابه او ( بالكفر)( اخلروج من االسالمب)هو وصف االنسان  :التكفري •

  .خمصوصةاملكفرات بشروط (املخرجات من الدين ) اعتناقه أو قوله ما يعد من 

 :اجتاهات التيارات املعاصرة يف التكفري  :ثانيا 

بالنظر اىل واقع التيارات االسالمية اليوم واجتاهاتها يف مسألة التكفري جند أنها تتجه  

 :اجتاهات ثالثة رئيسة هي 

على االشخاص واجملتمعات  اجتاه الغلو يف التكفري والتساهل يف اطالق حكم الكفر: االول 

باالفعال أواالقوال أواالعتقادات ( املعصية ) خمالفة أدنىواحلكومات والدول واملؤسسات نتيجة 

 ابط والشروط اليت قررتها مذاهب االسالم املعتمدة ومما امجعوا عليهوودون التفات اىل الض.... 

 .قبل احلكم بالتكفري

  التفريط يف أحكام الدين وعدم النظر لنواقض فرياجتاه مناقض متاما لألول : الثاني 

، من املعلوم من الدين بالضرورة املخالفات ولو كانت وعدم التحذير منها ومواجهتها ، االسالم 

وزاد  والتكفري، ،وهذا االمر زاد من حدة التطرف واالحنراف...، ما يعد خرقا المجاع االمة أو 

 .لتقاعس هذا الفريق من املنتسبني لالسالم عن واجبهم من تشدد االجتاه االول 

ومؤسسات الدعوة  ودعاتهااجتاه متوسط ميثله عدد كبري من علماء االمة اليوم : الثالث 

، وهذا الفريق جيعل احلكم بالردة من شأن وغريها كاجملامع الفقهية ،  والفكر والفقه

يف الفتو  على اجلانب املدني او االحوال  القضاء وحيمل الدول مهمة الدفاع عن الدين ويقتصر

 .اشخصية ويرتك الباقي للقضاء والدولة 
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 وآثارهخطورة التكفري

للتكفري اليوم آثار ختتلف عما هو مقرر يف الشريعة يف أحكام املرتد أو الردة اليت تعد 

الول وهلة جرمية عظمى من اجلرائم اليت حظرتها الشريعة االسالمية ،وهذه االثار وإن بدت 

تتشابه من حيث الظاهر اال انها يف احلقيقة الجتد هلا صد  يف الواقع ،وبيان ذلك على النحو 

 :االتي 

 :آثار جرمية الردة

 :هناك عدة احكام تتعلق باملرتد أهمها 

 (عقوبات ( ) االعدام ) احلكم بالعقوبة املقررة للمرتد  -

 (صيةاحوال شخ) احلكم بالتفريق بني املرتد وزوجته   -

 (معامالت)احلكم املتعلق باملرياث وعدم التوارث بينه وبني قريبه املسلم  -

( أحكام اجتماعية) على املرتد املفارق لدينه ( من اجملتمع ) احلكم االجتماعي -

 .وتربوية 

احلكم املتعلق باحملكوم عليه بالردة من عدم الصالة عليه أوالرتحم عليه أوالدفن  -

 .خل ا....يف مقابر املسلمني 

 ملطلب الثانيا

 الردة وآثارهاأخطار جرمية ماية اتجمتمع املسلم م  التدابري الشرعية حل

 :قواعد وضوابط عامة يف موضوع الردة  :أوال 

أن احلكم بالردة موجود ضمن احكام العقوبات يف الفقه االسالمي ووجود هذا الباب 

الناس بالردة الدنى شبهة أو احلكم بالتفصيل ليس املقصود منه ابتداء التسرع باحلكم على 

املباشر على من وقع مبثل تلك االسباب بعينه فاحلكم على املعني حيتاج اىل قضاء وحتقيق كاي 

تحذير الناس وتنبيههم من الوقوع يف املكفرات اليت جيهلون كثريًا جرمية من اجلرائم ولكن ل

أو عمل ما وصفوه بأنه ردة أو منها، ومل يكن مقصودهم تنزيل حكم الكفر على كل من قال 

كفر، وأن يكون به قائله أو فاعله مرتدًا، إذ ليست املسألة بهذه البساطة، ففي حني ذكر 

الفقهاء هذه األسباب ذكروا أيضا ضوابط إلنزاهلا على األفراد، إذ الفرق بني القضيتني كبري، 

، ًا، فال تالزم بينهما البتةبني كون هذا الفعل أو القول كفرًا، و كون قائله أو فاعله كافر
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املنهجية وفق عواعد مستقرة اليرجع لكتب الفقه  يف معظم حاالته  الشباب املعاصرومشكلة 

 .ومؤصلة بالدليل 

ومن أهم القواعد اليت الجتد هلا صد  لد  الغالة وهي مبثوثة يف مصادر الفقه املعتربة مما 

 :هو منصوص عليه يف املصادر  

َلا َيُضرُّ َمَع : ُنَكفُِّر َأَحًدا ِمْن َأْهِل اْلِقْبَلِة ِبَذْنٍب، َما َلْم َيْسَتِحلَُّه، َوَلا َنُقوُلَوَلا "  •

 ."اْلِإمَياِن َذْنٌب ِلَمْن َعِمَلُه

وليس ألحد أن يكفر أحدًا من املسلمني وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه احلجة " •

يزل ذلك عنه بالشك، بل ال يزول إال  وتبني له احملجة، ومن ثبت إسالمه بيقني مل

 ."بعد إقامة احلجة وازالة الشبهة

 . عدم تكفرياملعني  •

 .من ثبت اسالمه بيقني اليزول عنه الوصف اال بيقني مثله •

، واالنتقال للفاعل قضية قضائية شرعية وصف الفعل بالكفر دون الفاعل  •

عة اجراءات كفيلة وانتفاء موانع وتطبيق جممو شروطجلملة  تستلزم االثبات 

باحقاق احلق والقيام بالواجب الشرعي والوظيفة االساسية لالنسان يف محل 

 .الرسالة واالمانة بيانها فيما يلي 

على انسان مسلم ثبت اسالمه أحاطت  نظرا خلطورة قضية الردة واحلكم بالكفر: ثانيا

التسرع بهذه املسألة او الشريعة هذه املسألة حبدود وسياج واجراءات ومؤيدات تضمن عدم 

 :التالعب بها أو اخلطأ يف تطبيقها وبيان ذلك على النحو االتي 

 الضحاك، بن ثابت عن  3ميا رواه البخاريومن ذلك  نصوص حتذر من اطالق الكفر -2

 قتل ومن قال، كما فهو كاذبا اإلسالم غري مبلة حلف من»: قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن

 «كقتله فهو بكفر مؤمنا رمى ومن كقتله، املؤمن ولعن جهنم، نار يف به عذب بشيء نفسه

 الرجل كفر إذا»: قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عمر، ابن عن4ومن ذلك ما رواه مسلم 

 الذُُّنوَب َأنَّ َعَلى َتْشَهُد ُكلَُّها اْلُأُصوُل َفَهِذِه" 5االمام  ابن عبد الربقال   «أحدهما بها باء فقد أخاه

 ِبَها َباَء َفَقْد َكاِفُر َيا ِلَأِخيِه َقاَل َمْن َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى َقْوَلُه َأنَّ َلَك ُيَبيُِّن َوَهَذا َأَحٌد ِبَها ُيَكفَُّر َلا

                                                           
3
 8/25البخاري  - 

4
 44/ 2شرح النووي على مسلم  -  

5
 (22/ 25) والسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد - 
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 َكاِفُر َيا َأْو َكاِفٌر ِلَأِخيِه َأَحٌد َيُقوَل َأْن َعْن النَّْهُي ِفيِه اْلَمْعَنى َوَأنَّ َظاِهِرِه َعَلى َلْيَس َأنَُّه َأَحُدُهَما

 ِنَفاًقا َأْو ِشْرًكا َأْو ُكْفًرا الذُُّنوِب ِمَن َشْيًئا ُتَسمُّوَن ُكْنُتْم َهْل ُمَحمٍَّد َأَبا َيا اللَِّه َعْبِد ْبِن ِلَجاِبِر ِقيَل

 َعْن اْلَأْعَمِش َحِديِث َوِمْن ُوُجوٍه ِمْن َجاِبٍر َعْن َذِلَك ُرِوَي ُمْذِنِبنَي ُمْؤِمِننَي َنُقوُل َوَلِكنَّا اللَِّه َمَعاَذ َقاَل

 َقاَل َفُمْشِرٌك ُقْلُت َلا َقاَل َكاِفٌر اْلِقْبَلِة َأْهِل ِمْن ِلَأَحٍد َتُقوُلوَن َأُكْنُتْم ِلَجاِبٍر ُقْلُت َقاَل ُسْفَياَن َأِبي

 ِبْئَس ِباْلَأْلَقاِب َتَناَبُزوا َوَلا َوَجلَّ َعزَّ اللَِّه َقْوِل ِفي اْلِعْلِم َأْهِل ِمْن َجَماَعٌة َقاَل َوَقْد َوَفِزَع اللَِّه َمَعاَذ

 اْلَحِديِث ِلَهَذا ُمَواِفٌق َوَهَذا َفاِسُق َيا َكاِفُر َيا ِلَأِخيِه الرَُّجِل َقْوُل ُهَو اْلِإمَياِن َبْعَد اْلُفُسوُق اِلاْسُم

 النََّظِر ِجَهِة َوِمْن ِفيِه ِإْشَكاَل َلا ِبَبَياٍن َوَتْكِفرِيِه اْلُمْسِلِم َتْفِسيِق َعْن َيْنَهَياِن َوالسُّنَُّة َفاْلُقْرآُن

 َأْذَنَب ُثمَّ اْلُمْسِلِمنَي ِمَن ِبِإْجَماٍع َوْقٍت ِفي اْلِإْسَلاَم َعْقُد َلُه َثَبَت َمْن ُكلَّ َأنَّ َلُه ِمْدَفَع َلا الَِّذي الصَِّحيِح

 َمْعًنى ِإْجَماِعِهْم َبْعَد ِلاْخِتَلاِفِهْم َيُكْن َلْم اْلِإْسَلاِم ِمَن ُخُروِجِه ِفي َبْعُد َفاْخَتَلُفوا َتْأِويًلا َتَأوََّل َأْو اَذْنًب

 "َلَها ُمَعاِرَض َلا َثاِبَتٍة ُسنٍَّة َأْو آَخَر ِباتَِّفاٍق ِإلَّا َعَلْيِه اْلُمتََّفِق اْلِإْسَلاِم ِمَن ُيْخِرُج َوَلا ُحجًَّة ُيوِجُب

قال " (اوىل من العقاب التكفري أو اطالق حكم الكفر  جعل اخلطأ يف ترك -2 

والذي ينبغي االحرتاُز منه التكفرُي ما وجد إليه سبيال، فإّن : "االمام الغزالّي رمحه اهلل

ال إله إال اهلل حمّمد : استباحَة الدماء واألموال من املصلِّني إىل القبلِة املصّرحني بقول

رسول اهلل خطأ، واخلطأ يف ترك ألِف كافٍر يف احلياة أهوُن من اخلطأ يف سفِك دٍم 

 ، "ملسلم

اعلم أّن مذهَب أهل احلّق أنه ال يكفَّر أحٌد من : "وقال اإلمام النووّي رمحه اهلل •

 ، ..."أهل القبلِة بَذنب، وال ُيكفَّر أهُل األهواء والبَدع وغرُيهم  

 التأويل  -3

 التشوف للتوبة وليس للعقوبة  -4

 .ويعود اىل االسالم لعل املتلبس بالشبهة يرجع احلوار واملناقشة للشبهات  -6

 ... من القول واالعتقاد وعد االخذ بالشبهة التثبت  -5

 .على الردة السجن قبل احلد للمجاهر املصر  -5

 .وليس جمرد رأي يقال  املسألة قضائية يف احلكم واالثبات -8

 عدم تكفري املعني -4

 اجلهل واقامة احلجةالعذر ب -21

 واالعتقاديالكفر العملي التفرقة بني  -22
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 واالحنراف اسباب التكفري 

 

 أسباب عدة عن نتجت اليت اخلطأ املنهجية نتعد  فلن االحنراف جذور استقصاء حاولنا مهما

 ننبئكم هل قل:" سبحانه قوله الفكر يف املنحرفني هؤالء على وينطبق  يلي فيما جنملها

:"  صنعا حيسنون أنهم حيسبون وهم الدنيا احلياة يف سعيهم ضل الذين أعماال باألخسرين

     آية الكهف

 عن ينحرفون الذن األشخاص خمتلف لد  مشرتكًا قامسًا ميثل السبب وهذا : اجلهل:  أوال

 اتفاقية أحكامه ستكون واستنباطها وأصوهلا باألحكام اجلاهل إن حيث ، الرسول منهاج

 يقف العلم من متني أساس ودون"  بصرية"  ،دون يفهم كما ويعتقد ، يشاء كما يفهم عشوائية

 . البحث حمل املسألةله  ووضحت احلق له بني إذا رأيه عن يعود منهم كثريًا تر  وهلذا عليِه؛

 من انتزاعًا العلم يقبض ال اهلل إن:  قال حينما  الرسول عنها حتدث هذه اجلهل ومشكلة

 فسئلوا جهااًل رؤوسًا الناس اختذ عاملًا يبق مل إذا حتى العلماء بقبض ينزعه ولكن العلماء صدور

  ".... وأضوا فضلوا علم بغري فأفتوا

فاجلهل أو قلة العلم الشرعي الصحيح املؤصل سبب رئيس من أسباب الوقوع يف التكفري 

 .واالحنراف 

وطلب العلم اصحيح عن اهله  بالعلم تتم إمناف السبب وهلذا اجلذر هلذا الناجعة املعاجلةأما 

 البد كما ، ودينهم بعلمهم املوثوق  وللعلماء الصحيح، الشرعي للعلم  املكانة وبإعادة ،الثقات

 أولئك إىل الشباب يذهب ال حتى واملنتديات؛ املساجد يف العلمية احللقات طريقة نعيد أن من

 وباملنهجية باخلري ملئ فإن ، ملئه من البد العلم حلقات من فالفراغ...أيديهم على ويرتبوا اجلهال

 اجلهال وتربع والفوضى، باجلهل ملئ ؛ ترك وإذا ؛ طيبة النتائج كانت ؛ العلم طلب يف السليمة

 . الفارغ املكان يف االستاذية كرسي على املتعاملون

 :اجلهل باملنهجية السليمة 

 الفتو ، وعلم االستنباط، أصول بعلم اجلهل اجلهل، مسألة على يتفرع ومما

ولنقل بعبارة  والبالغة، املعاني ،وعلوم العربية اللغة وأصول واحلديث، الفرآن واملقاصد،وعلوم

 أن جند هنا ومنأوضح اجلهل بالقواعد اليت تعني على فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا ، 

 مقدرتهم وفق على واحلديث القرآن يفسرون الذين اولئك  اجلادة عن ينحرفون الذين من كثريًا
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 األصلني مع للتعامل الشخص تؤهل اليت االستنباط علوم أي" اآللة"  علوم على يةاملبن غري الذاتية

 . والسنة الكتاب

 مع التعامل اساسياتتعلم  ودون ومعلم مرب دون وحده القرآن قرأ إذا الشباب من وكثري

 سلوك دون  اآليات ظاهر من مباشرة أخذها عجيبة غريبة  باستنباطات خرج  والسنة القرآن

 ...العلماء لد  وشروطها بضوابطها املعروفة االستنباط طريق

 قبول وعدم ،للرأي التعصب:  عنه   ويتفرع ،الشخصية واملطالب والرغبات اهلوى : ثانيا

 أو هيئات، جتاه الفعل ردة إال ؛ منهج أو  دليل اىل االستناد دون ما موقف واختاذ ، اآلخرين

 . مثال االسرة أو االهل جتاه املوقف يكون وأحيانا ، ما مجاعة أو جلهة موقف أو أشخاص

 غري يروا أن من الناس منع ويريد بعينه إال ير  فال ؛ والبصر والقلب العقل ويغلق يعمي فاهلو 

 . مايراه

 : الصحيح التصور فساد أو اخلطأ الفهم:  ثالثا   

وحيكم على الناس واحلياة غالبا جتد املنغمس بالتكفري ينظر اىل احلياة نظرة تشاؤمية ، و

 :واالفعال من خالل جتربته هو وما امل به فتجده مثال 

 يرتك ومن الزواج، نفسِه على حيرم كمن ؛ اهلل أحل مما الطيبات عن اإلعراض دائم ( أ

 جاءت قد النبوية التوجيهات جند الباب هذا ويف ، يوم كل يصوم ومن ، اليسري النزر إال الطعام

 أنه يظن للعبادة طريق اخرتاع يف يفكر أو نفسه، لُه تسول من كل على الباب ليغلق البداية منذ

 اجتمع أنُه الشريف احلديث يف جاء ما  ذلك على والدليل   النيب عليه كان مما أفضل سيفعل

                                                      فسألو    اهلل رسول أصحاب من نفر

 هذا عملكم غن ، مين فليس سنيت عن رغب فمن"  وسلم عليِه اهلل صلى قولِه يف الشاهد إن

 أفضل يسعمل أو عبادة سيقدم أنه يطن ومن ، وسلم عليه اهلل صلى النيب طريق عن احنرافًا ميثل

 .املستقيم الطريق عن احنرافًا ميثل وعمله الفهم يف خمطىء التصور فاسد فهو النيب من

 اهلل إىل التقرب ومقصدهم خملصني كانوا احلديث يف ذكرهم ورد الذين الصحابة وهؤالء

خشية  ملسريتهم مصححًا كان هلم الرسول بيان ولكن االحنراف أو اإلساءة مآربهم من وليس

 .سلوك طريق جديد خمالف ملنهجه صلى اهلل عليه وسلم

 ال ممل كثري ير  وهنا اهلل عند قبواًل أكثر أنُه نفسِه على لظن دائمًا التشديد إلتزام( ب

"  ويعين"  االلتزام"  يعين التشديد أو التحريم أن  املصطفى وسنة  الشريعة بروح عندهم علم
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 اختار إال أمرين بني خري ما أنُه"  منهجِه من واستفاض ورد الذي الرسول توجيه يأتي وهنا"  العلم

    " اءمتا يكن مل ما أيسرهما

   " تنفروا وال بشروا تعسروا وال يسروا"  القائل وهو

   "... ثالثًا قاهلا.........   املتنطعون هلك:  القائل وهو

 عليهم اهلل فشدد أنفسهم على شددوا قومًا فإن   أنفسكم على تشددوا ال"   القائل وهو

.."   

    " غلبْه إال أحد الدين يشاد ولن يسر الدين إن: "  القائل وهو

 :بينهما التفرقه يقتضي مما واألحكام املصطلحات بني اخللط(  جــ

 اللفظ محل فإذا معنى من أكثر لُه والسنة القرآن يف ورد"  الكفر"  لفظ املثال سبيل فعلى

 عن احنراف وهو الفهم يف االحنراف إىل مؤديًا ذلك كان ورودِه حاالت مجيع يف واحد نوع على

 .املنهج

 مبعنى الكفر على اللفظ ومحلنا { كفر وقتالُه  فسوق  املسلم سباب } قولُه أخذنا فإذا

 -مينعه القول مع – املسلمني بني نزاع أي يكون  خر دين إىل أو دين غري إىل اإلسالم ترك

 وإن"  وهي املسلمني بني القتال عن تتحدث آية فهناك املنهج يأتي وهنا تكفريهم إىل مؤديًا

 " بينهما فأصلحوا اقتتلوا املؤمنني من طائفتان

  -ظاهريًا – احلديث تعارض فاآلية اإلسالم صفة عنهم ينزع ومل" مؤمنني"  مساهم فالقرآن

 ؟؟ بينهما جيمع - ؟؟؟ فكيف

  . األكرب الكفر أو اإلحراج منُه يقصد ال احلديث يف الوارد الكفر لفظ بأن جيمع

  التكفري فتنة يف قدميًا اخلوارج أوقع الذي هو املصطلحات بني واخللط

 ُأصول لقواعد فهم دون مباشرة القرآن من األحكام تناول اخلطأ الفهم عن يتفرع ومما(  د

 .وفقهاؤهم الصحابة كبار فهمها اليت النصوص   وآليات االستنباط

 : التكفري جذور 

 قضية فكرها يف تبنت اليت هي"  اخلوارج فقة"  أن واملذاهب الفرق تاريخ يف املعلوم من 

 بعد وبالتحديد عنُه اهلل رضي طالب بن علي سيدنا خالفة يف حدثت اليت الفتنة بعد الناس تكفري

  " فكرة أعلنت حينما صفني معركة
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 من فريق ظهر العاص بن وعمرو األشعري موسى أبي بني النتيجة وأعلنت"   التحكيم

 إىل مؤيدين من وانقلبوا"  هلل إال حكم ال"  مقولتهم فأعلنوا صفة يف وكانوا علي لسيدنا املؤيدين

 حيث نفسه واالقتتال اخلالف خطر من أكثر األمة وعلى علي سيدنا على خطرًا شكلوا أهداء

 ... وغريهم....  واحلكمني وعلي بعثمان بدءًا الصحابة من مجع بتكفري قالوا

 إال احلكم إن"  تعاىل لقوله كفر اهلل دين يف الرجال حتكيم أن ورأوا" فهموا"  فاخلوارج

 "... هلل

 ومنكم كافر فمنكم خلقكم الذي وهو } تعاىل قوله من وفهموا املصطلحات بني وخلطوا

 { مؤمن

 ، وكافر مؤمن قسمان الناس إن{ عمله حبط فقد باإلميان يكفر ومن } سبحانه وقوله

 كل يكون وبهذا سواء املشرك و فهو اإلميان وصف عنه وسلب عمله حبط حقد والكافر

 .وآخر كفر وصف بني وال وأخر  معصية بني فرق ال كافرًا ملعصية مرتكب

 اإلمة حرب التكفريية يف زمن سيدنا علي رضي اهلل عنه  االستدالالت تلك وقد قام مبحاورة 

 وبني بينه وقعت مناظرة اإلسالمية املصادر لنا روت حيثر عنهما اهلل رضي عباس بن اهلل عبد

 وبقيت منحرف فكر من عليه هم ما وتركوا ألفان منهم رجع أن املناظرة نتيجة وكانت اخلوارج

 . بقيتهم

 :عباس بن اهلل عبد مناظرة

:  قال علي، على خيرجون ، احلرورية اجتمعت ملا"  قال عباس ابن حدثين:  قال زميل أبي عن

 فلما.  خيرجوا حتى دعوهم:  قال:  عليك خارجون القوم املؤمنني امري يا:  فيقول الرجل يأتيه جعل

 . القوم آتى حتى تفتين فال بالصالة، أبرد ، املؤمنني امري يا:  قلت ، يوم ذات كان

 يف السجود آثر وقد ، السهر من وجوههم مسهمة هم فإذا ، قائلون وهم عليهم فدخل:  قال

 .مرحضة متص عليهم ؛ اإلبل ثفن أيديهم كأن ، جباههم

 ؟ عليك   هذِه وما ، عباس ابن يا بك جاء ما: فقالوا

 من يكون ما أحسن وسلم عليه صلى اهلل رسول رأيت فلقد ، مين تعيبون ما:  قلت:  قال

 من والطيبات لعباده أخرج اليت اهلل زينة حرم من قل } اآلية هذه قرأت ثم.  قال:  اليمنية ثياب

 {الرزق

 ؟؟ بك جاء ما فقالوا
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 عم ابن عند ومن ، احد منهم فيكم وليس اهلل رسول اصحاب عند من جئنكم:  فقال

 . عنكم وأبلغهم عنهم ألبلغكم جئت ، بتأويله اعلم وهم القرآن نزل وعليهم الرسول

 بلى:  بعضهم فقال"  خصمون قوم هم بل"  يقول اهلل فإن قريشًا، ختاصموا ال:  بعضهم قال

 .فلنكلمه

  ؟ عليه نقمتم ماذا:  قلت:  قال ، ثالثة أو رجالن منهم فكلمين:  قال

 إال احلكم إن } اهلل وقال ، اهلل أمر يف الرجال حكم:  قالوا ؟ هن ما:  قلت ، ثالثًا:  قالوا

 { هلل

 ؟؟ أيضًا وماذا ، واحدة هذه قلت:  قال

 كانوا ولئن ، قتاهلم حل ما مؤمنني كانوا فلئن ، يغنم ومل يسب ومل قاتل فإنه:  قالوا

 و قتاهلم حل لقد كافرين

 ؟؟ أيضًا وماذا:  قلت:  قال

 ؟ الكافرين أمري فهو املؤمنني أمري يكن مل فإن ، املؤمنني أمري من نفسه وحما:  قالوا

 ، هذا قولكم ينقض ما رسوله وسنة اهلل كتاب من أتيتم إن أرأيتكم:   قلت:  قال

 أترجعون؟

 ؟؟ نرجع ال ومالنا:  قالوا

 ال آمنوا الذين ياأيها } كتابه يف قال اهلل فإن ، اهلل أمر يف الرجال حكم أما: "  قلت:  قال

 عدل ذوا بِه حيكم ، النعم من قتل ما فجزاء متعمدًا منكم قتله ومن حرم، وأنت الصيد تقتلوا

 { منكم

 أهلها من وحكمًا أهله من حكما فابعثوا ، بينهما شقاق خفتم وإن } وزوجها املرأة يف وقال

} 

 املسلمني دماء يف الرجال حكم أتعلمون اهلل فنشدتكم ، الرجال حكم إىل ذلك اهلل فصري

 ... إمرأة بضع ويف ، درهم ربع مثنه أرنب حكم يف أو ، أفضل بينهم ذات وإصالح

 ..أفضل هذا ، بلى:  قالوا

 .نعم:  قالوا ؟ هذه من أخرجت:  قال
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  نسبيها، قلتم فإن عائشة؟ أمكم أفتسبون ، يغنم ومل يسب ومل قاتل ، قولكم فما:  قال

 فأنتم كفرمت، فقد ، بامنا ليس قلتم وإن ، كفرمت فقد غريها، من نستحل ما منها فنستحل

 ..بلى:  قالوا ؟ هذه من أخرجت.  ضاللتني بني ترددون

 اهلل نيب إن ، بِه ترضون مبن آنيكم فأنا ، املؤمنني إمرة من نفسه حما ، قولكم وأما:  قال

 ما هذا:  علي يا اكتب اهلل رسول قال عمرو، ابن وسهيل سفيان أبا صاحل حني احلديبية يوم

 أنك نعلم ولو اهلل، رسول أنك نعام ما:  عمرو بن وسهيل سفيان أبو فقال ، اهلل رسول عليه صاحل

 هذا:  واكتب علي يا امح ، رسولك أني تعلم إنك اللهم:  اهلل رسول قال ، قاتلناك ما اهلل رسول

 ..عمرو بن وسهيل سفيان وأبو اهلل عبد بن حممد عليه اصطلح ما

 .امجعون فقتلوا ، فخرجوا ، بقيتهم وبقي.  الفان منهم فرجع:  قال

 األمة علماء بني ومؤرخوها االمة علماء سجلها اليت األخر  واملناظرات هذِه اظرة وبتحليل .

 :اآلتية املسائل نستنبط وغريه عباس ابن رأسهم وعلى

 الواقع على وتنزيلها النصوص فهم سوء إىل عائدة كانت"  اخلوارج"  مشكلة أن: أواًل(1

 .ومستجداته بوقائعه

 بعضها جير متعددة أخطاء إىل بتسلسل مصادرها من األحكام وتناول فهم يف اخلطأ إن  :ً(2

 .واملال الدم وإهدار التكفري األحكام بإصدار تتمثل األمة على األثر شديدة نهاية إىل بعض إىل

 فمعظم واملناظرة احلوار وبُأسلوب الصحيح بالفكر إال يعاجل ال املنحرف الفكر إن  :(3

 " والتزام عبادة"  و" حسنة نيات"  أصحاب هؤالء

 رضي عباس فابن الراسخني، للعلماء إال املواجه الفكر وطرح املناظرة من ميكن ال أن( 4

 ...... وغريهم العزيز عبد بن عمر وكذلك مناظرات، من مت ملا واقعي منوذج عنهما اهلل

 هو ودينهم بعلمهم للموثوق الصحيح الشرعي العلم أبواب وفتح اجلوار، طريق ، الطريق وهذا

 وهذا لألمة والنصح النية إخالص مع الفكر يف احنرف ملن الرشد يعيد الذي الصحيح الطريق

 .. .املعاصرين العلماء من عدد ذكر وقد حديثًا اجملرب هو قدميًا اجملرب األمر

 خيص ما أيضًا والعلماء والناس احلكام تكفري أفكار يتبنون شباب ملناظرة تصدوا الذين

 .للمواجهة الشرعي العلم وضرورة الصحيح بالفكر املنحرف الفكر جمابهة

 األحداث أن   وال األمة، شباب من عدد يعيشه الذي والتناقض الفكرية احلرية :رابعا

 الفنت كانت السابق يف احنرفوا فالذين احلرية، يف توقع فتنًا كونها خترج ال واملتالحقة الكبرية
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 املباد ء عن يعلم مبا ويقارنه الواقع إىل ينظر من أيضًا واليوم وتفكريهم، عقوهلم من اكرب

 تفكري منهجية بناء على تساعد ال التعليم فمناهج احلرية حملي يقع اإلسالمية والنظم اإلسالمية

 .والوقائع األحداث حنو سليمة

 على يظهرون فمن بكثري أو بالعلماء الثقة ضعف أو انعدام سبق ما إىل يضاف:(  خامسا

  التوجيه الشباب يفقد حيث الكرب  املشكلة تقع وهنا" الرمسية"  طابع يتخذ من خاصة الساحة

 .االحنراف ويتولد الكارثة فتقع احلياة أو بالعلم عندهم درايه وال خربة ال وهم أنفسهم من إال

 احلاكمة النظم بني الصراع مسألة أضفنا إذا تعقيدًا الفكرية املشكلة وتزيد:( سادسا

 عكس إىل املؤدي غري السليب التوجيه أو" العنف"  استعمل إذا املتدين، غري أو املتدين والشباب

 سوء من    أو النزعة هذه بندت مباشرة فعل كردة"  والتكفري للعنف نزعة"  يتولد حيث املراد،

 لتيار مولدًا العنف فيكون العلماء، أو واحلكام هؤالء بني الفجوة وازدياد الثقة وانعدام الفهم

 ميهد الفكر هذا أصحاب مع التعامل يف احلكمة عدم بأن نقول وهنا بأسره، للمجتمع رافضي

 الفمر لنمو مهيئة وأرض خصبة بيئة يف بذورهم يبذروا لكي املنحرف الفكر لدعاة الطريق

 ...عنه والدفاع واعتناقه

 تتكامل السبب هذا عن الناتج االحنراف ملعادلة املشكلة الصورة عناصر بأن نذكر وهنا

 بذور ووجود الثقة وانعدام واالقصاء العنف مع للشرع خمالفة ظاهرة وأعمال خمالفات وجدت إذا

 ..وسريتهم وخلقهم وبعلمهم بهم املوثوق العلماء فقدان من جو يف منحرف لفكر

 واحلوار التواصل جسور ومد واحلكام والعلماء الشباب بني الثقة وإعادة العلم نشر وبدون

 املختلفة الشباب مشكالت ومعاجلة باحلجة احلجة ومقابلة احلسنة واملوعظة باحلكمة والتعامل

 لالحنراف حماصرة هناك تكون لن الوسائل خمتلف يف باملخالفات اجملاهرة عدم على واحلرص

 ... اهلل مسح ال املتوقعة هي االحنراف زيادة بل والغلو

 يف املنعقدة عشـرة السـابعـة دورته وقد نص اجملمع الفقهي على اسباب التطرف يف 

م ويف قراره 2113/ 22/ 25- 23 يوافقه الذي هـ2424/ 21/ 23- 24 من الفرتة

 أن"الذي جاء فيه ( املنحرف الفكر معاجلة وسائل بشأن)االول يف تلك الدورة املتعلق 

 :إىل معظمه يف راجع املسلمني بعض من إرهابية حوادث ووقوع االحنراف

، األمة شباب من عدد جتنيد يف ذلك واستغالل، اإلسالمية الشريعة بأحكام اجلهل(  أ

 تكفري استحلت مفاهيم من انطالقًا، األرض يف واإلفساد واإلجرام البغي عصابات ضمن

 .دماءهم واستباحت املسلمني
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 والعناية الرعاية جيدوا مل الذين، الشباب وبعض الثقات العلماء بني العالقة ضعف( ب

 .منهاجًا املنحرف الفكر من واختذوا الناس من الغالة مع فانساقوا، الكافية الرتبوية

 يف أحدث مما، اإلعالم وسائل بعض يف وخاصة، اهلل دين عن االحنراف مظاهر تعدد(  ج

 من تضمنه وّعما اإلسالم عن وجينحون، التفكري يف يغالون جعلتهم، فعل ردة البعض نفوس

 " .املسلمني بني والرمحة والرأفة والتسامح والتعاون والتواصل واحملبة الود على احلث

 :عالج التكفري باحلوار

 وسائل أقو  من( التكفري) املنحرف بالفكر املتلبسني الشباب مع احلوارية الربامج متثل

 لتحقيق املناسبة الظروف تهيئة ومت السليمة، باملنهجية التزم اذا قناعاتهم وتغيري مسريتهم تصحيح

 قناعاتهم تشكلت ممن وعناد اصرار ظل يف التاريخ مر على ثابت أمر وهذا ، النتائج افضل

 منهم فرجع اخلوارج من احلرورية عباس بن عبداهلل سيدنا حاور فقد ، راسخة عقيدة وأصبحت

 العربية اململكة يف السكينة محلة يف العلماء من عدد وحاور ،  املصادر تذكر كما ألفان

 ومتبين مروجي من 541 منهم اقتنع واالحنراف الغلو فكر اصحاب من شخصا 2655 السعودية

 وغريها واالردن مصر يف ومراجعات حماورات متت كما ،   اجملموع من%44 بنسبة الفكر ذلك

 االفكار بهذه تأثروا الذين ابنائنا من الكثري أنقذت بل جدا اجيابية النتائج وكانت البالد من

 اإلحلاد أهل يناظر مل من فكل"  تيمية ابن قال ؛ الصواب جادة اىل ورجعوا مسريتهم وصححت

 وال واإلميان، العلم مبوجب ويف وال حقه، اإلسالم أعطى يكن مل دابرهم تقطع مناظرة والبدع

  ."واليقني العلم كالمه أفاد وال النفوس، وطمأنينة الصدور شفاء بكالمه حصل

 : جناحها وشروط احلوارية الربامج تصميم

 :احلوار لنجاح االساسية القوعد:  أوال

 . مجيعا االطراف من النية حسن -1

 . الصدق  -2  

 . املسائل وايراد والقول احلوار يف احلرية -3

  والثقة االمان -4

 يف التمادي من خري احلق اىل الرجوع( )  مفتوح التوبة باب)  واملراجعة الرجوع باب فتح -5

 (الباطل

 م مسألة وهذه ، للحوار املناسبة البيئة تهيئة -6
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 والعدل االنصاف -7

 املثارة والشبهات اخلالف نقاط وحصر واالستقراء الشمول -8

 : احملاور شروط:  ثانيا

 ألن كثرية نتائج عليها وينبنى ، االهمية من كبري قدر على مسألة احملاورالناجح اختيار إن

 هنا ومن ، املتخصص احملاور عاتق على يقع والنصح والتصحيح واملتابعة اجلهد من الكبري العبء

 بالفكر التأثر ونتجنب ؛ املرضية النتائج على لنحصل االختيار يف والدقة والتثبت التأني من البد

 . اوىل باب من

 ينبغي ما أهم ،فمن وشروطه احملاور صفات أهم تعرف الناجحة احلوار جتارب خالل ومن

 العلم) هي صفات بثالث إمجاله ميكن آداب من به يتحلى وما صفات احملاورمن يف عنه البحث

  :يأتي فما واالداب الصفات هذه وبيان( االخر الطرف من القبول)و( اخلربة)و(

 سبحانه بيده التوفيق مفاتيح ألن بالكلية اليه والتوجه وتعاىل سبحانه هلل االخالص  1- 

 واستصعبت املسائل أعيته إذا روحه اهلل قدس اإلسالم شيخ وشهدت:"  القيم ابن قال.  وتعاىل

 عنده، من الصواب واستنزال إليه، واللجأ باهلل واالستغاثة واالستغفار، التوبة إىل منها فر عليه

 الفتوحات وتزدلف مدا، عليه يتتابع أن اإلهلي املدد يلبث فقلما رمحته، خزائن من واالستفتاح

 ميادينه يف قلبه وسار وحاال، علما االفتقار هذا وفق من أن ريب وال يبدأ، بأيتهن إليه اإلهلية

 أعني فمتى والرفيق، الطريق منع فقد حرمه ومن التوفيق، من حظه أعطي فقد وقصد حبقيقة

 يؤتيه اهلل فضل وذلك املستقيم، الصراط به سلك فقد احلق درك يف اجلهد ببذل االفتقار هذا مع

 . "العظيم الفضل ذو واهلل يشاء من

 والعقيدة الشرعية السياسة و الشرعية العلوم:  مثل من واملتخصص العام العلمي التمكن2- 

 .نفعه من أكرب ضرره املتمكن غري أو اجلاهل احملاور بأن والشك ، واملناظرة احلوار واصول

 تشكل اليت القضايا رأسها وعلى عناصراحلوار من بالتمكن للحوار واالستعداد اخلربة3- 

 .املنحرف الفكر اصحاب لد  فيها الفهم التبس مشكالت أو شبهات

 ،  أيضا وهيئة ، وسلوكا شهرة ، وعمال قوال بدينهم بااللتزام املعروفني من يكون أن4 - 

 الشرع بقواعد امللتزمني غري ،أومن وسلوكه بدينه التساهل عنه عرف ملن احملاورة ترك فاليقبل

 يقع حتى ، العلم أهل ولسمت للسنة املخالفة اهليئة ذوي من أيضا واليكون ، والسنن كالواجبات

 بني من عباس ابن اختيار مت كيف رأينا ،وقد الشباب هؤالء لد  القبول موقع وتوجيهه كالمه
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 عباس ابن مجع فقد ، اخلوارج من احلرورية ملناظرة طالب ابي بن علي سيدنا مع كانوا من

 " له وسلم عليه اهلل صلى النيب دعوة ويكفيه واخلربة والقبول العلم صفات

  واخلطاب اللهجة يف الصدق  4 -

 ويسهل الثقة يورث الصفات بهذه فالتحلي ، واحللم النفس اهلدوء،والصرب،وضبط-6

 .الطيبة النتائج ويثمر واملراجعة احلوار عملية

 

 

 

 والتحذير منه  يف حماربة التكفري الفقهية واتجمامع االسالميةؤسسات املدور 

 :أوال قرار جممع الفقه االسالمي الدولي 

اإلسالم واألمة الواحدة ، واملذاهب العقدية والفقهية "بشأن ( 2/21) 251قرار رقم 

 "والرتبوية

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدولي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته 

 مجاد  اآلخرة 2مجاد  األوىل إىل  28من  (اململكة األردنية اهلامشية )السابعة عشرة بعمان 

 م ،2115 (يونيو) حزيران 28 – 24املوافق  هـ ،2425

احلنفي ، ) إّن كّل من يتبع أحد املذاهب األربعة من أهل الُسنة واجلماعة  (2)

واملذهب اجلعفري ، واملذهب الزيدي ، واملذهب ( واملالكي ، والشافعي ، واحلنبلي 

وحيرم دمه وعرضه وماله . اإلباضي ، واملذهب الظاهري ، هو مسلم ، وال جيوز تكفريه 

و  شيخ األزهر ، ال جيوز تكفري أصحاب العقيدة األشعرية وأيضًا ، ووفقًا ملا جاء يف فت. 

وكذلك ال جيوز تكفري أصحاب الفكر السلفي . ، ومن ميارس التصّوف احلقيقي 

 .الصحيح  

كما ال حيوز تكفري أي فئة من املسلمني تؤمن باهلل سبحانه وتعاىل وبرسوله      

م ، وال تنكر معلومًا من الدين صلى اهلل عليه وسلم وأركان اإلميان ، وأركان اإلسال

 .بالضرورة 

فأصحاب . إّن ما جيمع بني املذاهب أكثر بكثري مما بينها من االختالف  (2)

فكّلهم يؤمنون باهلل سبحانه . املذاهب الثمانية متفقون على املبادئ األساسية لإلسالم 
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وتعاىل ، واحدًا أحدًا ، وبأّن القرآن الكريم كالم اهلل املنزَّل احملفوظ من اهلل سبحانه 

واملصون عن التحريف ، وبسيدنا حممد عليه الصالة والسالم نبيًا ورسواًل للبشرية كاّفة 

الشهادتني ، والصالة ، والزكاة ، وصوم : على أركان اإلسالم اخلمسة وكّلهم متفقون . 

اإلميان باهلل ، ومالئكته ، وُكتبه ، : وحج البيت ، وعلى أركان اإلميان ،  رمضان

واختالف العلماء من أتباع املذاهب هو . وُرسله ، واليوم اآلخر ، وبالقدر  خرّيه وشّره 

إّن اختـــــالف العلماء يف : وقدميًا قيل . اختالف يف الفروع وبعض األصول ، وهو رمحة 

 .الرأي رمحة واسعة 

: االعرتاف باملذاهب يف اإلسالم يعين االلتزام مبنهجية معينة يف الفتاو   إّن (3)

، وال جيوز اإلفتاء دون التقيد جيوز ألحد أن يتصّد  لإلفتاء دون مؤهالت علمية معينة فال 

مبنهجية املذاهب ، وال جيوز ألحد أن يّدعي االجتهاد ويستحدث رأيًا جديدًا أو يقّدم فتاو  

 .املسلمني عن قواعد الشريعة وثوابتها وما استقرَّ من مذاهبها مرفوضة ُتخرج 

إّن ُلّب موضوع رسالة عّمان اليت صدرت يف ليلة السابع والعشرين من شهر  (4)

للهجرة وُقرئت يف مسجد اهلامشيني ، هو االلتزام باملذاهب  2426رمضان املبارك من عام 

وار وااللتقاء بينها هو الذي يضمن ومبنهجيتها ؛ فاالعرتاف باملذاهب والتأكيد على احل

 .االعتدال والوسطية ، والتسامح والرمحة ، وحماورة اآلخرين 

إننا ندعو إىل نبذ اخلالف بني املسلمني وإىل توحيد كلمتهم ، ومواقفهم ،  (6)

وإىل التأكيد على احرتام بعضهم لبعض ، وإىل تعزيز التضامن بني شعوبهم ودوهلم ، وإىل 

خوة اليت جتمعهم على التحاّب يف اهلل ، وأاّل يرتكوا جمااًل للفتنة وللتدّخل تقوية روابط األ

 .بينهم 

ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا اللََّه  : فاهلل سبحانه يقول      

 . ] 21: احلجرات [   َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن

املؤمتر اإلسالمي الدولي ، وهم جيتمعون يف عّمان  يؤكد املشاركون يف (5)

عاصمة اململكة األردنية اهلامشية ، على مقربة من املسجد األقصى املبارك واألراضي 

الفلسطينية احملتلة ، على ضرورة بذل كّل اجلهود حلماية املسجد األقصى ، أوىل 

أخطار واعتداءات ، وذلك القبلتني وثالث احلرمني الشريفني ، يف وجه ما يتعرض له من 

وكذلك ضرورة احملافظة على العتبات املقدسة يف . بإنهاء االحتالل وحترير املقدسات 

 .العراق وغريه 
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يؤكد املشاركون على ضرورة تعميق معاني احلرية واحرتام الرأي والرأي  (5)

 .واحلمد هلل وحده . اآلخر يف رحاب عاملنا اإلسالمي 

بشأن الوحدة اإلسالمية والتوصيات ( 2/22)48مع رقم تأكيد قرار اجمل : ثالثًا 

امللحقة به وتفعيل اآلليات املطروحة فيه لتحقيق الوحدة اإلسالمية واليت ختمت بالطلب 

من أمانة اجملمع لتكوين جلنة من أعضائه وخربائه يعتمد تشكيلها ومهامها من منظمة 

ووضع آليات حتقيق الوحدة يف املؤمتر اإلسالمي ، لوضع دراسة عملية قابلة للتطبيق 

 .اجملاالت الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 

وضع قواعد عامة للقضايا املتفق عليها وإبرازها ، وحصر قضايا االختالف  :رابعًا 

ورّدها إىل األصول الشرعية اليت تستند إليها ، وعرض املذاهب بأمانة دون حتيز ، يف 

وعند الرتجيح يراعى ما هو أقو  دلياًل وأكثر . روق إطار تعظيم اجلوامع واحرتام الف

حتقيقًا للمقاصد الشرعية ، دون تقديم املذهب الذي ينتمي إليه الباحث أو يسود يف 

 .بعض البالد أو اجملتمعات 

تعليم الدارسني يف اجلامعات والثانويات فقه الوحدة اإلسالمية وأدب  :خامسًا 

 .عدم االنتقاص من اآلراء األخر  عند اختيار رأي ما  اخلالف واملناظرة اهلادفة وأهمها

إحياء املذاهب الرتبوية امللتزمة مبقتضى الكتاب والُسنة ، باعتبارها : سادسًا 

وسائل لتخفيف النزعة املادية الغالبة يف هذه العصور ، وللحماية من االغرتار باملناهج 

 .اإلســـالميةالســـــــلوكية الطارئة املتجاهلة للمبادئ 

قيام علماء املذاهب بأنواعها بالتوعية مبنهج االعتدال والوسطية بشتى  :سابعًا 

الوسائل العملية من لقاءات بينية ، وندوات علمية متخصصة ، ومؤمترات عامة ، مع 

االستفادة من املؤسسات املعنية بالتقريب بني املذاهب ، بغرض تصحيح النظرة إىل 

الفقهية والرتبوية ، باعتبارها مناهج متنوعة لتطبيق مبادئ اإلسالم املذاهب العقدية و

تضاد ، وأحكامه ، وألّن االختالف بينها اختالف تنوع وتكامل وليس اختالف 

 . وضرورة تعميم املعرفة بها وخبصائصها ومزاياها واالهتمام بأدبياتها

يراد به توسيع نقاط  إّن احرتام املذاهب ال حيول دون النقد اهلادف الذي :ثامنًا 

بني املذاهب وال بد من إتاحة فرص احلوار البناء . االلتقاء ، وتضييق نقاط االختالف 

، وذلك لتعزيز وحدة  اإلسالمية يف ضوء كتاب اهلل وُسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم

 .املسلمني 
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مع جيب التصدي للمذاهب واالجتاهات الفكرية املعاصرة اليت تتعارض  :تاسعًا 

مقتضيات الكتاب والُسنة ، فكما ال يسوغ اإلفراط ال جيوز التفريط بقبول كّل دعوة 

 .ولو كانت مريبة ، وال بد من إبراز الضوابط للحفاظ على استحقاق اسم اإلسالم 

التأكيد على عدم مسؤولية املذاهب العقدية والفقهية والرتبوية عن أي  :عاشرًا 

من قتل لألبرياء وهتك لألعراض وإتالف لألموال ممارسات خاطئة ُترتكب بامسها 

 .واملمتلكات 

 :التوصيات 

يوصي اجمللس أمانة اجملمع بعقد ندوات ولقاءات تهدف إىل معاجلة األسباب اليت  (2)

إىل التنافر بني املنتمني إليها ، حبيث خيشى ِمن أن  –بأنواعها  –تكمن وراء حتول املذاهب 

تتحول إىل عوامل تفريق لألمة ، وذلك بإعادة حبث مقوالت أو مستندات ُأسيء فهمها أو 

 :تطبيقها أو الدعوة إليها، ومن ذلك 

 .مسألة الوالء والرباء  (أ )

 .حديث الفرقة الناجية ، وما ُبين عليه من نتائج  (ب )

 .سيق ، والتبديع ، دون غلّو أو تفريط ضوابط التكفري ، والتف (ج )

 .احلكم بالردة ، وشروط تطبيق حّدها  (د )

 .التوسع يف الكبائر ، وما يرتتب على الوصف بارتكابها  (ه )

التكفري لعدم التطبيق الشامل ألحكام الشريعة دون تفصيل بني  (و )

 .األحوال 

ملنع طبع أو نشر أو يوصي اجمللس اجلهات املعنية يف البالد اإلسالمية باختاذ اإلجراءات  (2)

تداول املطبوعات اليت تعّمق الُفرقة ، أو تصف بعض املسلمني بالكفر أو الضالل دون 

 .مسوغ شرعي متفق عليه 

يوصي اجمللس اجلهات املعنية باالستمرار يف حتقيق املرجعية الشاملة للشريعة  (3)

وتوصيات دوراته اإلسالمية يف مجيع القوانني واملمارسات ، كما بني اجملمع يف قرارات 

 واهلل أعلم.السابقة 

 قرار جممع الفقه االسالمي الدولي بشأن احلرية الدينية : ثانيا
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 وضوابطها أبعادها،:  اإلسالمية الشريعة يف الدينية بشأن احلرية (2/24) 256 رقم قرار

 دورته يف املنعقد اإلسالمي املؤمتر منظمة عن املنبثق الدولي اإلسالمي الفقه جممع جملس إن

 األوىل مجاد  6 إىل 2 من(  املتحدة العربية اإلمارات دولة)  الشارقة إمارة يف عشرة التاسعة

 م،2114(  إبريل)  نيسان 31 – 25 املوافق هـ،2431

 الشريعة يف الدينية احلرية موضوع خبصوص اجملمع إىل الواردة البحوث على اطالعه بعد

  وضوابطها، أبعادها،:  اإلسالمية

 داخل املاسة احلاجة لسّد اجملمع قبل من الدينية احلريات موضوع مناقشة أهمية واستشعاره

 فقهية إسالمية، مرجعية باعتباره منه اجملمع موقف إىل للتعرف وخارجه اإلسالمي العامل دول

 . عامة

  حوله، دارت اليت واملناقشات املوضوع يف املعدة األحباث إىل استماعه وبعد

 : يأتي ما قرر

 ويقرتن الفطرة من ينطلق اإلسالمية الشريعة يف مقرر مبدأ الدينية احلرية : أوال

 . اإلنسانية الكرامة حتقيق وغايتها الشريعة، يف ضوابط وهلا اإلسالم، يف باملسؤولية

 واألفكار املخاطر من صيانتها وجتب اجملتمع، يف مكفولة الدينية احلرية : ثانيًا

 اإلسالمية اهلوية تذويب تستهدف اليت الدينية، غري أو الدينية الغزو، أشكال كل ومن الوافدة،

 . لألمة

 عرب مارسوا وقد ، الدِّيِن ِفي ِإْكَراَه اَل  : القرآني باملبدأ يلتزمون املسلمني إن : ثالثًا

 احرتام الضروري ومن اإلسالمية، الدولة ظل يف عاشوا الذين اآلخرين وقبول التسـامح، التاريخ

  اإلسالم رسول على التطاول حاالت توقف وأن اإلسالمية، اخلصوصيات املسلمني غري

 . اإلسالمية واملقدسات

 واجب مذاهبهم اختالف على املسلمني وتعاون َطَبعية، حالة والفقهي املذهيب التنوع : رابعًا

 على الكلمة وتوحيد التوحيد عقيدة إىل يدعو واإلسالم والُسنة، الكتاب عليه نص شرعي،

 . فيه ُاختلف فيما بعضًا بعضهم يعذر وأن عليه، متفق هو فيما التعاون أساس

 هو فيما الشكوك وزرع اإلسالمية والثوابت املسلمات حول البلبلة إلثارة حّد وضع : خامسًا

 الدين على خطرًا يشكل ذلك ألن ؛ اإلسالمي اجملتمع داخل من بالضرورة الدين من معلوم
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 وذلك الدينية، باحلرية أصحابها يتذرع اليت املرفوضة األساليب هذه عن الردع ويتأكد.  واجملتمع

  . املسلمني غري من ذلك الستغالل ومنعًا والفكري، الديين وأمنه للمجتمع محاية

 ما القضاء تولي مع املعتربين، العلم أهل إىل مرّدها التكفري أو بالردة الفتو  إن : سادسًا

 للمصلحة  حتقيقًا الكافية اإلمهال مدد خالل الشبهات وإزالة االستتابة من الفقهاء اشرتطه

 . املعتربة الشرعية

 املسلمني عقيدة وعلى اإلسالمي اجملتمع وحدة على خطرًا تشكل بالردة اجملاهرة :  سابعًا

 العقوبة إنزال صاحبها ويستحق التشكيك، يف الستخدامها املنافقني، أو املسلمني، غري وتشجع

 مع يتنافى ال احلكم وهذا وأمنه، للمجتمع ومحاية خلطره، درءًا غريه، دون القضاء قبل من به

 . العام والنظام اجملتمع وقيم الدينية املشاعر حيرتم ملن اإلسالم كفلها اليت الدينية احلرية

 : يلي مبا ويوصي

 املسؤولة، احلرية ومنها الرئيسـة اجملتمع أبناء حاجات بتوفري املسلمني احلكام مطالبة •

 من اجليل حتصن اليت احلاجات وسائر العمل، وفرص والتعليم والعالج والسكن الغذاء وتوفري

 واهلل. اإلسالم لقيم املناهضة األفكار لرتويج يستخدم مما وغريها، املادية اإلغرائية املؤثرات

 أعلم

 خطري أثر من عنه ينشأ وما التكفري يف الغلو ذم يف: العلماء كبار هيئة بيان: ثالثا  

 .بهداه اهتد  ومن وصحبه آله وعلى اهلل، رسول على والسالم والصالة هلل، احلمد" 

 :بعد أما

 بالطائف، املعنقدة - واألربعني التاسعة دورته يف -( العلماء كبار هيئة) جملس درس فقد

 من - وغريها - اإلسالمية البالد من كثري يف جيري ما( 2/4/2424) تاريخ من ابتداء

 .املنشآت وختريب الدماء، سفك من عنه ينشأ وما والتفجري، التكفري

 أموال وإتالف بريئة، أرواح إزهاق من عليه يرتتب وما األمر، هذا خطورة إىل ونظرًا

 فيه يوضح بيان إصدار اجمللس رأ  فقد: واستقرارهم آلمنهم وزعزعة للناس، وإخافة معصومة،

 عليه اشتبه من لد  - املفاهيم يف للبس وإزالة للذمة، وإبراء وعباده، هلل نصحا ذلك؛ حكم

 :- التوفيق وباهلل فنقول.- ذلك يف األمر

: واإلجياب والتحريم التحليل أن فكما ورسوله؛ اهلل إىل مرده شرعي، حكم التكفري: أوال

 .التكفري فكذلك ورسوله، اهلل إىل
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 .امللة عن خمرجا أكرب كفرا يكون فعل، أو قول من بالكفر وصف ما كل وليس

 الكتاب دل من إال نكفر أن جيز مل ورسوله، اهلل إىل التكفري حكم مرد كان وملا

 على يرتتب ملا والظن؛ الشبهة جمرد ذلك يف يكفي فال ،- واضحة داللة - كفره على والسنة

 .اخلطرية األحكام من ذلك

 التكفري عل يرتتب مما أقل عليها يرتتب مما أن مع - بالشبهات تدرأ احلدود كانت وإذا

 .بالشبهات يدرأ أن أوىل فالتكفري ،-

 ليس شخص على بالتكفري احلكم من - وسلم عليه اهلل صلى - النيب حذر ولذلك

 وإال قال، كما كان إن أحدهما، بها باء فد كافر يا ألخيه: قال امرئ أميا) فقال بكافر،

 .عنهما اهلل رضي عمر ابن حديث من عليه متفق( عليه رجعت

 وال كفر، االعتقاد أو العمل، أو القول، هذا أن منه يفهم ما والسنة الكتاب يف يرد وقد

 .كفره من مينع مانع لوجود به؛ اتصف من يكفر

 وانتقاء وشروطها، أسبابها بوجود إال تتم ال اليت األحكام من كغريه احلكم، وهذا

 كاختالف مانع لوجود بها؛ يرث ال وقد - مثال - القرابة فسببه اإلرث، يف كما موانعها،

 .به يكفر فال املؤمن، عليه ُيكره الكفر وهكذا الدين،

 لعدم بها؛ يكفر فال حنوهما، أو غضب، أو فرح، لغلبة الكفر؛ بكلمة املسلم ينطق وقد

 مسلم رواه( الفرح شدة من أخطأ ربك وأنا عبدي أنت اللهم: )قال الذي قصة يف كما القصد،

 .عنه اهلل رضي مالك بن أنس حديث من

 التوارث، ومنع واملال، الدم استحالل من خطرية، أمور عليه يرتتب التكفري يف والتسرع

 !شبهة؟ ألدنى عليه يقدم أن للمؤمن يسوغ فكيف الردة، على يرتتب مما وغريها النكاح، وفسخ

 السالح ومحل عليهم، التمرد من عليه يرتتب ملا أشد؛ كان: األمور والة يف هذا كان وإذا

 اهلل صلى - النيب منع وهلذا والبالد؛ العباد وفساد الدماء، وسفك الفوضى، وإشاعة عليهم،

 فيه عندكم بواحا كفرا تروا أن إال: ) ... فقال منابذتهم، من - وسلم وصحبه آله وعلى عليه

 .عنه اهلل رضي عبادة حديث من عليه متفق( برهان اهلل من

 .واإلشاعة الظن جمرد يكفي ال أنه"  تروا أن إال: " والسالم الصالة عليه قوله فأفاد -

 ،- كرب ولو - الفسوق يكفي ال أنه"  كفرا: " والسالم الصالة عليه قوله وأفاد -

 .احملرم واالستئثار القمار، ولعب اخلمر، وشرب كالظلم،
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: أي ببواح، ليس الذي الكفر يكفي ال أنه"  بواحا: " والسالم الصالة عليه قوله وأفاد -

 .ظاهر صريح

 دليل من بد ال أنه"  برهان اهلل من فيه عندكم: " والسالم الصالة عليه قوله وأفاد -

 وال السند، ضعيف الدليل يكفي فال الداللة، صريح الثبوت، صحيح يكون حبيث صريح،

 .الداللة غامض

 بلغت مهما العلماء من أحد بقول عربة ال أنه":  اهلل من: " والسالم الصالة عليه قوله وأفاد -

 رسوله سنة أو اهلل، كتاب من صحيح صريح دليل لقوله يكن مل إذا واألمانة، العلم يف منزلته

 .- وسلم عليه اهلل صلى -

 .األمر خطورة على تدل القيود وهذه

 إمنا قل: )- عزوجل - اهلل لقول العظيم؛ خطره له التكفري يف التسرع أن: القول ومجلة

 ينزل مامل باهلل تشركوا وأن احلق بغري والبغي واإلثم بطن وما منها ظهر ما الفواحش ربي حرم

 .33/  األعراف( تعلمون ال ما اهلل على تقولوا وأن سلطانا به

 وسلب األعرض، وانتهاك الدماء، استباحة من اخلاطئ االعتقاد هذا عن جنم ما: ثانيا

 - األعمال فهذه املنشآت، وختريب واملركبات، املساكن وتفجري والعامة، اخلاصة األموال

 األنفس حلرمة هتك من ذلك يف ملا ؛- املسلمني بإمجاع - شرعا حمرمة - وأمثاهلا

 اآلمنني الناس وحياة واالستقرار، األمن حلرمات وهتك األموال، حلرمات وهتك املعصومة،

 غنى ال اليت العامة للمصاحل هتك وفيه ورواحهم، وغدوهم ومعايشهم، مساكنهم يف املطمئنني

 .عنها حياتهم يف للناس

 يف وشدد انتهاكها، وحرم وأبدانهم، وأعراضهم، أمواهلم، للمسلمني اإلسالم حفظ وقد

 حجة خطبة يف فقال أمته، - وسلم عليه اهلل صلى - النيب به بلغ ما آخر من وكان ذلك،

 يف هذا، يومكم كحرمة: حرام عليكم وأعراضكم؛ وأموالكم، دماءكم، إن: )الوادع

( فاشهد اللهم بلغت؟ هل أال: - وسلم عليه اهلل صلى - قال ثم هذا، بلدكم يف هذا، شهركم

 .عنه اهلل رضي بكرة أبي حديث من عليه متفق

 رواه( وعرضه وماله، دمه، حرام املسلم على املسلم كل: )- وسلم عليه اهلل صلى - وقال

 .عنه اهلل رضي هريرة أبي حديث من مسلم

 مسلم رواه( القيامة يوم ظلمات الظلم فإن الظلم، اتقوا: )- والسالم الصالة عليه - وقال

 .عنه اهلل رضي جابر حديث من
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 - سبحانه - فقال الوعيد، بأشد معصومة نفسا قتل من - سبحانه - اهلل توعد وقد

 له وأعد ولعنه عليه اهلل وغضب فيها خالدا جنهم فجزاؤه متعمدا مؤمنا يقتل ومن: )املؤمن حق يف

 .43/  النساء( عظيما عذابا

 بينكم قوم من كان وإن: )اخلطأ قتل إذا - ذمة له الذي - الكافر حق يف سبحانه وقال

 .42/  النساء( مؤمنة رقبة وحترير أهله إىل مسلمة فدية ميثاق وبينهم

! عمدا؟ قتل إذا فكيف والكفارة، دية فيه خطأ قتل إذا أمان له الذي الكافر كان فإذا

 .أكرب يكون واإلثم أعظم، تكون اجلرمية فإن

 يرح مل معاهدًا، قتل من: )قال أنه - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول عن صح وقد

 .عنهما اهلل رضي عمرو بن اهلل عبد حديث من عليه متفق( اجلنة رائحة

 رسوله وسنة اهلل كتاب من برهان بغري - الناس التكفري حكم يبني إذ اجمللس إن: ثالثا

 يعلن فإنه ،- وآثام شرور من عليه يرتتب ملا ذلك؛ إطالق وخطورة ،- وسلم عليه اهلل صلى -

 للدماء سفك من البلدان بعض يف جيري ما وأن اخلاطئ، املعتقد هذا من برئ اإلسالم أن: للعامل

 عمل هو: للمنشآت وختريب واخلاصة العامة واملرافق واملركبات، للمساكن وتفجري الربيئة،

 هو وإمنا منه، برئ اآلخر واليوم باهلل يؤمن مسلم كل وهكذا برئ، منه واإلسالم إجرامي،

 عمله حيتسب فال وجرمه، إمثه حيمل فهو ضالة، وعقيدة منحرف، فكر صاحب من تصرف

 والسنة، بالكتاب املعتصمني اإلسالم، بهدي املهتدين املسلمني علي وال اإلسالم، علي

 وهلذا والفطرة؛ الشريعة تأباه وإجرام إفساد حمض هو وإمنا املتني، اهلل حببل املستمسكني

 :أهله مصاحبة من حمذرة بتحرميه؛ الشريعة نصوص جاءت

 ألد وهو قلبه يف ما على اهلل ويشهد الدنيا احلياة يف قوله يعجبك من الناس ومن: )تعاىل قال

*  الفساد حيب ال واهلل والنسل احلرث ويهلك فيها ليفسد األرض يف سعى توىل وإذا*  اخلصام

 .214/  البقرة( املهاد ولبئس جهنم فحسبه باإلثم العزة أخذته اهلل اتق له قيل وإذا

 والتعاون والتناصح، باحلق، التواصي - مكان كل يف - املسلمني مجيع على والواجب

 واجلدال احلسنة، واملوعظة باحلكمة املنكر عن والنهي باملعروف، واألمر والتقو ، الرب على

 تعاونوا وال والتقو  الرب على وتعاونوا: )-وتعاىل سبحانه - اهلل قال كما أحسن؛ هي باليت

 .2/  البقرة( العقاب شديد اهلل إن اهلل واتقوا والعدوان اإلثم على
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 عن وينهون باملعروف يأمرون بعض أولياء بعضهم واملؤمنات واملؤمنون: )-سبحانه - وقال

 عزيز اهلل إن اهلل سريمحهم أولئك ورسوله اهلل ويطيعون الزكاة ويؤتون الصالة ويقيمون املنكر

 .52/  التوبة( حكيم

 اهلل؟ رسول يا ملن: قيل ،[ ثالثا] النصيحة الدين: )- وسلم عليه اهلل صلى - النيب وقال

 الداري متيم حديث من مسلم رواه( وعامتهم املسلمني وألئمة ولرسوله، ولكتابه، هلل،: قال

 .عنه اهلل رضي

 مثل وتعاطفهم وترامحهم توادهم يف املؤمنني مثل: )- والسالم الصالة عليه - وقال

 حديث من عليه متفق( واحلمى بالسهر اجلسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى اذا اجلسد؛

 .عنهما اهلل رضي بشري بن النعمان

 .كثرية - املعنى هذا يف - واألحاديث واآليات

 املسلمني، مجيع عن البأس يكف أن ـ العلى وصفاته احلسنى بأمسائه ـ سبحانه اهلل نسأل

 وأن واملفسدين، الفساد وقمع والبالد، العباد صالح فيه ما إىل املسلمني أمور والة مجيع يوفق وأن

 مكان، كل يف - مجيعا - املسلمني أحوال يصلح وأن كلمته، بهم ويعلى دينه، بهم ينصر

"  وصحبه وآله، حممد، نبينا على اهلل وصلى .عليه والقادر ذلك، ولي إنه احلق بهم ينصر وأن

 أعلم واهلل .انتهى
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 :التوصيات 

 :التأكيد على قرارات اجملمع واجملامع االخر  ومنها

بعقد ندوات ولقاءات تهدف إىل معاجلة األسباب اليت تكمن وراء "التوصية   -2

إىل التنافر بني املنتمني إليها ، حبيث خيشى ِمن أن تتحول  –بأنواعها  –حتول املذاهب 

إىل عوامل تفريق لألمة ، وذلك بإعادة حبث مقوالت أو مستندات ُأسيء فهمها أو 

 :لك تطبيقها أو الدعوة إليها، ومن ذ

 .مسألة الوالء والرباء  (أ )

 .حديث الفرقة الناجية ، وما ُبين عليه من نتائج  (ب )

 .ضوابط التكفري ، والتفسيق ، والتبديع ، دون غلّو أو تفريط  (ج )

 .احلكم بالردة ، وشروط تطبيق حّدها  (د )

 .التوسع يف الكبائر ، وما يرتتب على الوصف بارتكابها  (ه )

لشريعة دون تفصيل بني التكفري لعدم التطبيق الشامل ألحكام ا (و )

 األحوال

 (املنصورة الطائفة - املسلمني مجاعة)  (ز )

 – احلرب دار - اإلسالم دار - (ح )

 (.وواجباته األمر ولي حقوق  (ط )

 .( .املسلمني بني وتعميمه كتاب يف ذلك وطباعة 

التوصية  للجهات املعنية  يف الدول االسالمية باالستمرار يف حتقيق املرجعية الشاملة   -2

للشريعة اإلسالمية يف مجيع القوانني واملمارسات ، كما بني اجملمع يف قرارات وتوصيات دوراته 

 السابقة
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 الثانية والعشرون  الدورة

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 
 

 

 التكفري مفهومه وخطورته والتحذير منه
 

 

 

 

 

 اعداد

 هايل عبد احلفيظ داودد .أ

 وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية 

 اململكة األردنية اهلامشية
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 مفهومه وخطورته والتحذير منه التكفير
 ر مفهوم الكف

رع كافر، ألنه إذا اويقال للز  . ألنه يغطي األشياء بظلمته كافر  إمنا قيل لليلو ، سرت والتغطية الكفر لغة من ال     
ْيئا فقد ك ف ره ، األرض غطّاه بالرتاب، ألقى البذر يف  مسِّيت كفاراٍت  والكفَّار اتُ ، 1ومجعه ُكّفاروكل م ا غ ّطى ش 

  2ألأ ن َّه ا ُتكفُِّر الذنوب  أ ي تسرُتها مأثل ك فَّار ة اأْل ْْي ان، و ك فَّار ة الظِّه ارأ، والق تل اْلْ ط أ، 
هو صفة من جحد شيئا مما افرتض اهلل تعاىل اإلْيان به بعد قيام احلجة عليه أو عمل عمال الكفر اصطالحا      

 3ك عن اسم اإلْيان جاء النص بأنه خمرج له بذل
و من . و كفر نفاقٍ . كفر إنكاٍر، وكفُر ُجحوٍد، و كفر ُمعاندةٍ : اْلكْفر على أ ْرب  ع ة أحناء: ق ال  بعُض أهلأ اْلعلمو      

بقْلبه ولسانأه لأقي ر بَُّه بأش ْيء من ذ لأك مل يْغفر ل ُه ويغفُر م ا دون  ذ لأك ملن ي ش اء،فأ ما ُكفُر اإلنكارأ ف  ُهو  أ ن ي كُفر  
يد  .و َل  ي  ْعرُف م ا يُذك ر ل ُه من الت َّْوحأ

، و كفر أُم يَّة  ابْ       ٌد كُكفر إبليس  ا كافٌر جاحأ ن أ ي و أما ُكفُر اجُلُحودأ فأ ْن يعرأف  بأق ْلبأه و َل  يُقأرَّ بألأس انأهأ، ف  ه ذ 
ْنه ق  ْوله ُسْبح ان هُ . الصَّْلت و أما ُكْفُر املعاندة ف  ُهو  أ ْن ي عرف (.98: اْلب  ق ر ة){ مَّا ع ر ُفواْ ك ف ُرواْ بأهأ ف  ل مَّا ج آء ُهم }: و مأ

 :بأق ْلبأه وي قأرَّ بألأس انأهأ، ويْأَب  أ ْن ي قب ل ككْفر أ ي ط الب حيُث ي  ُقول
 و ل ق د ع لأْمُت بأ نَّ ديأن  حممٍد                مأن خريأ أ ْديان الَب أيَّة دين ا

ْدت ِنأ مْسحاً بذاك  ُمبين ال ذاُر م س بٍَّة                 لو ج  المُة أ و حأ
 
 ْوَل امل

 4.و أما ُكفر النِّفاق فأ ن ي كفر بأق ْلبأه ويقأرَّ بألأس انأهأ 
ُع يُ ق اُل اْرت دَّ ف  ُهو  ُمْرت دٌّ إذ ا ر ج ع  ق ال  ت  ع اىل        ت دُّوا ع ل ى أ ْدب ارأُكْم ف  ت  ن ْق لأُبوا و َل ت  رْ }: أما املرتد فهو لغة الرَّاجأ

رأين    [ 12: املائدة]{ خ اسأ
مأهأ )و ش ْرًعا   5 نُْطًقا أ ْو اْعتأق اًدا أ ْو ش كًّا أ ْو فأْعاًل ( الَّذأي ي ْكُفُر ب  ْعد  إْسال 

وقال النووي هي قطع اإلسالم بنية أو قول أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا كمن حلل حمرما      
باإلمجاع كالزنا أو عكسه أو نفى وجوب جممع عليه أو عكسه ،والفعل املكفر ما تعمده استهزاء صرحيا بالدين أو 

 6جحودا له كإلقاء مصحف بقاذورة وسجود لصنم 
                                                           

األوىل، : بريوت ،الطبعة –حامت الضامن ، مؤسسة الرسالة . د: ، احملقق(ه 819: املتوىف) الزاهر يف معاين كلمات الناس ،حممد بن القاسم األنباري 1
حممد عوض مرعب ،دار إحياء الرتاث العري : ،احملقق( ه 873: املتوىف)، هتذيب اللغة ، حممد بن أمحد بن األزهري 229، ص2881-ه   2121

 23/221م ، 1332األوىل، : بريوت الطبعة –
 23/221لغة هتذيب ال 2
 (ه 154: املتوىف)اإلحكام يف أصول األحكام ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ، 3
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  التكفير ةنشأ
الذين حذر منهم رسول اهلل صلى اهلل عليه هور اْلوارج ظصل قدمي يف التاريخ اإلسالمي بدأ مع التكفري له أ     

رْيأ ق  ْولأ اْلَب أيَّ »وسلم بقوله  ، ي  ُقوُلون  مأْن خ  مأ ، ُسف ه اُء اأْل ْحال  اُث اأْل ْسن انأ رأ الزَّم انأ ق  ْوٌم أ ْحد  ةأ، ي  ْقر ُءون  س ي ْخرُُج يفأ آخأ
يَّةأ، ف   ُْرُق السَّْهُم مأن  الرَّمأ ا ْي  ينأ ك م  ْرُُقون  مأن  الدِّ ر ُهْم، ْي  ن اجأ إأذ ا ل قأيُتُموُهْم ف اقْ تُ ُلوُهْم، ف إأنَّ يفأ ق  ْتلأهأْم اْلُقْرآن  َل  ُُي اوأُز ح 

 7«أ ْجرًا، لأم ْن ق  ت  ل ُهْم عأْند  اهللأ ي  ْوم  اْلقأي ام ةأ 
بتكفري  تعادت هذه الظاهرة من جديد، فبدأ عصر احلديث ولظروف كثرية الويف أواسط القرن العشرين،    

 عمل يف أجهزة الدولةت لتطال كل من تعاون معهم وكل من مث امتداحلكام الذين حيكمون بغري ما أنزل اهلل ، 
واعتمدوا .كان معهم اجملتمع ، إَل من   حىت وصلوا إىل تكفري كل فئات وخاصة القوات املسلحة والقوى األمنية 

 لقوهلم أدلة باطلة تعلقوا هبا وأومهوا اجلهلة هبا 
 التشديد في عدم تكفير المسلم 

وعد العلماء لقد شدد اإلسالم كثريا يف النهي عن تكفري املسلم ملا يرتتب على ذلك من آثار عظيمة ،      
قد ورد يف القرآن الكرمي و التكفري بال بينة قاطعة من كبائر الذنوب ملا ورد يف النهي عن ذلك من نصوص كثرية ، 

 : ذلك  والسنة النبوية العديد من النصوص الناهية عن التكفري ومن
يا أيّها اّلذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهلل فتبّينوا وَل تقولوا ملن ألقى إليكم الّسالم لست }: قال تعاىل - 2

مؤمناً تبتغون عرض احلياة الّدنيا فعند اهلل مغامن كثرية كذلك كنتم ّمن قبل فمّن اهلل عليكم فتبّينوا إّن اهلل كان مبا 
 (.81: النساء){ تعملون خبرياً 

ر ُجاًل  وسبب نزول اآلية ما ورد ع ْن أُس ام ة  ْبنأ ز ْيٍد ملا بعثه ر ُسوُل اهللأ ص لَّى اهللُ ع ل ْيهأ و س لَّم  يفأ س رأيٍَّة، فأدرك     
أ ق ال  َل  إأل ه  إأَلَّ اهللُ »: َل  إأل ه  إأَلَّ اهللُ، ف ط ع ْنه فلما علم  النيب ص لَّى اهللُ ع ل ْيهأ و س لَّم  بذلك غضب وق ال  له: ف  ق ال  

، ق ال  : فق ال أسامة« و ق  ت  ْلت ُه؟ حأ ْوفًا مأن  السِّال  أ ف ال  ش ق ْقت  ع ْن ق  ْلبأهأ ح ىتَّ ت  ْعل م  أ ق اهل  ا أ ْم »: ي ا ر ُسول  اهللأ، إأمنَّ ا ق اهل  ا خ 
؟ ا ع ل يَّ ح ىتَّ َت  ن َّ :قال أسامة « َل  ا ز ال  يُك رِّرُه  و أ ن ا و اهللأ َل  أ قْ ُتُل ُمْسلأًما : ف  ق ال  س ْعدٌ : ْيُت أ ينِّ أ ْسل ْمُت ي  ْوم ئأٍذ، ق ال  ف م 

يُن  }: أ مل ْ ي  ُقلأ اهللُ : ق ال  ر ُجلٌ : ح ىتَّ ي  ْقتُ ل ُه ُذو اْلُبط ْْيأ ي  ْعِنأ أُس ام ة ، ق ال   ن ٌة و ي ُكون  الدِّ ُكلُُّه و ق اتأُلوُهْم ح ىتَّ َل  ت ُكون  فأت ْ
ن ٌة، و أ ْنت  و أ ْصح اُبك  تُرأيُدون  أ ْن تُ ق اتأُلوا ح ىتَّ ت ُكون  : ؟ ف  ق ال  س ْعدٌ [88: األنفال]{ لألَّهأ  ق ْد ق ات  ْلن ا ح ىتَّ َل  ت ُكون  فأت ْ

ن ةٌ   8فأت ْ
 

                                                                                                                                                                                     
األوىل، : عوض قاسم أمحد عوض ، دار الفكر ، الطبعة: ،احملقق( ه 474: املتوىف)منهاج الطالبْي وعمدة املفتْي يف الفقه حيىي بن شرف النووي  6
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عليه وسلم أن يصلي يف  ما ورد يف صحيحي البخاري ومسلم  أ نَّ عأْتب ان  ْبن  م الأٍك دعا رسول اهلل صلى اهلل – 1
بيته ليتخذه مسجدا حيث ضعف عن الذهاب إىل املسجد فجاءه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فصلى يف بيته 

ُهمْ  ن ْ ُعوا عند النيب، ف  ق ال  ق ائأٌل مأ ْن قومه ف اْجت م  نأ ؟ ف  ق ال  : فصنع له طعاما وجاء رأج اٌل مأ أ ْين  م الأُك ْبُن الدُّخ ْيشأ
، أ َل  ت  ر اُه ق ْد : " ذ لأك  ُمن افأٌق َل  حيُأبُّ اللَّه  و ر ُسول ُه، ف  ق ال  ر ُسوُل اللَّهأ ص لَّى اهللُ ع ل ْيهأ و س لَّم  : مْ ب  ْعُضهُ  َل  ت  ُقْل ذ لأك 

لأك  و ْجه  اللَّهأ : ق ال   ت ُه إأ : ق ال  " َل  إأل ه  إأَلَّ اللَُّه، يُرأيُد بأذ  يح  ن صأ ُن افأقأْي ، ق ال  ر ُسوُل اللَّهأ ص لَّى اهللُ ع ل ْيهأ ف إأنَّا ن  ر ى  
ىل  امل

: ق ال  حم ُْموُد ْبُن الرَّبأيعأ " َل  إأل ه  إأَلَّ اللَُّه، ي  ْبت غأي بأذ لأك  و ْجه  اللَّهأ : ف إأنَّ اللَّه  ق ْد ح رَّم  ع ل ى النَّارأ م ْن ق ال  : " و س لَّم  
ثْ تُ ه ا ق  ْوًما فأي ُب ر ُسولأ اللَّهأ ص لَّى اهللُ ع ل ْيهأ و س لَّم  يفأ غ ْزو تأهأ الَِّتأ تُ ُويفِّ  فأيه ا بأأ ْرضأ ف ح دَّ ، هأْم أ بُو أ يُّوب  ص احأ الرُّومأ

، ق ال   بُ ر  ذ لأك  : و اللَّهأ م ا أ ُظنُّ ر ُسول  اللَّهأ ص لَّى اهللُ ع ل ْيهأ و س لَّم ، ق ال  : ف أ ْنك ر ه ا ع ل يَّ أ بُو أ يُّوب  م ا قُ ْلت  ق طُّ، ف ك 
ْرُت ع ل يَّ، ف ج ع ْلُت لألَّهأ ع ل يَّ إأْن س لَّم ِنأ ح ىتَّ أ قْ ُفل  مأْن غ ْزو ِتأ أ ْن أ ْسأ ل  ع ن ْه ا عأْتب ان  ْبن  م الأ  ي  اللَُّه ع ْنُه مُثَّ سأ ٍك ر ضأ

ْيٌخ أ عْ   دأين ة ، ف إأذ ا عأْتب اُن ش 
م ى ُيص لِّي لأق ْومأهأ، ف  ل مَّا س لَّم  مأن  الصَّال ةأ س لَّْمُت ع ل ْيهأ و أ ْخب  ْرتُُه م ْن أ ن ا، مُثَّ ح ىتَّ ق دأْمُت امل

ث نأيهأ أ وَّل  م رٍَّة  ث نأيهأ ك م ا ح دَّ ، ف ح دَّ س أ ْلُتُه ع ْن ذ لأك  احل دأيثأ
9 

ِّ ص لَّى اهللُ ع ل ْيهأ و س لَّم  ق ال   - 8 َي ْرُُج مأن  النَّارأ م ْن ق ال  َل  إأل ه  إأَلَّ اللَُّه، و يفأ ق  ْلبأهأ و ْزُن ش عأري ٍة »: ع ْن أ ن ٍس، ع نأ النَّيبأ
و ْزُن بُ رٍَّة مأْن خ رْيٍ، و َي ْرُُج مأن  النَّارأ م ْن ق ال  َل  إأل ه  إأَلَّ مأْن خ رْيٍ، و َي ْرُُج مأن  النَّارأ م ْن ق ال  َل  إأل ه  إأَلَّ اللَُّه، و يفأ ق  ْلبأهأ 

رْيٍ   10« اللَُّه، و يفأ ق  ْلبأهأ و ْزُن ذ رٍَّة مأْن خ 
يهأ »ص لَّى اللَُّه ع ل ْيهأ و س لَّم   وقال - 1 افأُر ف  ق ْد ب اء  هبأ ا: أ ْيُّ ا ر ُجٍل ق ال  ألأ خأ ، و إأَلَّ  ي ا ك  ا ق ال  أ ح ُدمهُ ا إْن ك ان  ك م 

 11«  ر ج ع ْت ع ل ْيهأ 
، وهذا غاية يف التحذير من باء بذنب كبري وإمث عظيم،القائل "  أنأن معىن باء هبا أحدمها  قال ابن عبد الَب     

 ".  يا كافر: هذا القول والنهي عن أن يقال ألحد من أهل القبلة
وهذا وعيد عظيم ملن أكفر أحداً من املسلمْي وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة : "عيدويقول ابن دقيق ال     

وقع فيها خلق كثري من املتكلمْي، ومن املنسوبْي إىل السنة وأهل احلديث ملا اختلفوا يف العقائد، فغلظوا على 
 ". خمالفيهم، وحكموا بكفرهم 

ا احلْ دأيُث ممأَّا ع  : ق ال  الن َّو وأيُّ       ُر ُمر اٍد و ذ لأك  أ نَّ م ْذه ب  احلْ قِّ ه ذ  ْيُث إنَّ ظ اهأر ُه غ ي ْ تأ ح  ْن اْلُمْشكأال  ُه اْلُعل م اُء مأ دَّ
يهأ  ا ق  ْولُُه ألأ خأ ي و ك ذ   ك افأٌر ، وقد ذكر العلماء يفأ ت ْأوأيلأ احلْ دأيثأ أ ْوُجٌه منها أ نَّهُ : أ نَُّه َل  يُك فَُّر اْلُمْسلأُم بأاْلم ع اصأ

                                                           
دار طوق النجاة : حممد زهري بن ناصر الناصر ،الناشر: متفق عليه واللفظ للبخاري  انظر صحيح البخاري ، حممد بن إمساعيل البخاري  ،احملقق 9

 حممد فؤاد عبد الباقي: ،احملقق (ه 142: املتوىف)،صحيح مسلم ، مسلم بن احلجاج  2295ح  1/85ه ،2111األوىل، : ،الطبعة
  148ح  2/155بريوت ،  –دار إحياء الرتاث العري : الناشر

 288، صحيح مسلم ح11متفق عليه واللفظ للبخاري ، أنظر صحيح البخاري ح  10
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لِّ لتكفري املسلم  ي  برأيُد اْلُكْفر  و َُي اُف ذ لأك  ي  ُئوُل إىل  اْلُكْفرأ    ومنها أن قائل،حم ُْموٌل ع ل ى اْلُمْست حأ ذ لأك  أ نَّ اْلم ع اصأ
ري من املعاصي أ ْن يع ل ى اْلُمْكثأرأ   12. اْلُكْفرأ  ه  ُكون  م صأ

 13((. كفر فهو كقتلهومن قذف مؤمناً ب)) وقال صلى اهلل عليه وسلم  – 5
ْن ع ْبٍد ق ال  : -صلى اهلل عليه وسلم  وقال - 4 : قُ ْلتُ " َل  إأل ه  إأَلَّ اهللُ، مُثَّ م ات  ع ل ى ذ لأك  إأَلَّ د خ ل  اجلْ نَّة  : م ا مأ

؟ ق ال   ؟ ق ال  و إأْن ز َن  و إأْن : قُ ْلتُ « و إأْن ز َن  و إأْن س ر ق  »: و إأْن ز َن  و إأْن س ر ق  ثًا، مُثَّ « و إأْن ز َن  و إأْن س ر ق  »: س ر ق  ث ال 
 14«ع ل ى ر ْغمأ أ ْنفأ أ يأ ذ ر  »: ق ال  يفأ الرَّابأع ةأ 

 بل ،تشدد أهل السنة واجلماعة يف تكفري املسلم بل ويف تكفري أهل البدع والضاللةوبناء على ذلك فقد          
فيهم مجهور الصحابة ، وعلى كل الدماء الِت  م من تكفري غالبية املسلمْي رفضوا تكفري اْلوارج على ما كان منه

 علي رضي اهلل عنه  دممبا فيها سفكوها 
د  اْلوارج فقد نقل عنه احلضرمي قال  انه مل يكفرثبت عن علي رضي اهلل عنه  فقد           د خ ْلت م ْسجأ

ُد اللَّه  أل  قْ تُ ل نَُّه، ف أ ت  ْيت بأهأ ع لأيًّا ف  ُقْلت: اْلُكوف ةأ ف إأذ ا ن  ف ٌر َخ ْس ٌة ي ْشتأُمون  ع لأيًّا و فأيهأْم ر ُجٌل ي  ُقولُ  إينِّ مس أْعت : أُع اهأ
، ف  ق ال   ُد اللَّه  ل ي  ْقتُ ل نَّك  ا يُ ع اهأ أ ن ا س وَّاُر اْلُمْنقأرأيُّ، ف  ق ال  ع لأيٌّ خ لِّ ع ْنُه، ف  ُقْلت : ؟ ف  ق ال  اُْدُن و حْي ك م ْن أ ْنت  : ه ذ 

؟ ق ال   ؟ قُ ْلت: أُخ لِّي ع ْنُه و ق ْد ع اه د  اللَّه  ل ي  ْقتُ ل نَّك  ْئت أ ْو : ف إأنَُّه ق ْد ش ت م ك، ق ال  : أ ف أ قْ تُ ُلُه و ملْ  ي  ْقتُ ْلِنأ ف اْشُتْمُه إْن شأ
ْي  م ن  ع ٌة َل  ن  ْقتُ ُلُهْم، و أ ن َُّهْم ل ْيُسوا ُكفَّاًرا َل  بأ ف فأ . د ْعهُ  ا د لأيٌل ع ل ى أ نَّ م ا ملْ  ي ُكْن لأْلخ ارأجأ إَلَّ  ش ْتمأ ع لأي  و َل  بأق ْتلأهأ ي ه ذ 

ْن ت  قْ  لَُّه، ف إأنَّ م ْن اْست ح لَّ ق  ْتل  ُمْسلأٍم ف  ُهو  ك افأٌر، و َل  بُدَّ مأ يأيدأهأ بأأ ْن َل  ي ُكون  اْلق ْتُل بأغ رْيأ ح ق  أ ْو ع ْن ت ْأوأيٍل إذ ا اْست ح 
لِّ بأال  ت ْأوأيٍل، و إأَلَّ ل زأم  ت ْكفأريُُهْم؛ ألأ   فأ اْلُمْست حأ لُّون  اْلق ْتل  و اْجتأه اٍد يُ ؤ دِّيهأ إىل  احلُْْكمأ ِبأألِّهأ، ِبأأال  نَّ اْلْ و ارأج  ي ْست حأ

  15 .اْلب اطألأ  بأت ْأوأيلأهأمْ 
مأ ت ْكفأريأ عليو ممأَّا      ن م ا ُهو  َي ُْطُب ي  ْوم  اجلُُْمع ةأ إْذ هلم  ي ُدلُّ ع ل ى ع د  دأ  صاحأ نَُّه ب  ي ْ ي ةأ اْلم ْسجأ ْن ن احأ َل - اْلْ و ارأُج مأ

ْن  ع كُ -حكم إَل هلل  لأم ُة ح ق  أُرأيد  هبأ ا ب اطأٌل، ل ْن من  د  اللَّهأ أ ْن ت ْذُكُروا فأيه ا اْسم  اللَّهأ، و ل ْن ، ف  ق ال  ع لأيٌّ ك  ْم م س اجأ
ْن  ع ُكْم اْلف ْيء  م ا د ام ْت أ ْيدأيُكْم م ع  أ ْيدأين ا، و ل ْن نُ ق اتأل ُكْم ح ىتَّ تُ ق اتأُلون ا  16، من 

ثأرٌي  مجاع الفقهاء على عدم تكفري اهلوقد نقل ابن املنذر إ      اهأبأ ت ْكفأرٌي ك  مأ أ ْهلأ اْلم ذ  البدع وقال ي  ق ُع يفأ ك ال 
ر ة  بأغ رْيأ اْلفُ  مأ اْلُفق ه اءأ الَّذأين  ُهْم اْلُمْجت هأُدون  ب ْل مأْن غ رْيأهأْم، و َل  عأب ْ ن ُْقوُل ع ْن و ل كأْن ل ْيس  مأْن ك ال  اءأ، و اْلم  ق ه 

 17اْلُمْجت هأدأين  عدم التكفري
                                                           

الثانية، : الطبعة، بريوت –دار إحياء الرتاث العري ، (ه 474: املتوىف)حيىي بن شرف النووي  ، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج 12
2881،1/18 

 4317رواه البخاري ح  13
 251، صحيح مسلم ح 2187متفق عليه واللفظ ملسلم ، أنظر صحيح البخاري ح  14
 4/233دار الفكر، ( ه 942: املتوىف)اهلمام فتح القدير ، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف بابن  15
 4/233فتح القدير ، ابن اهلمام ،  16
 4/233فتح القدير ، ابن اهلمام  17
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تؤكد ذلك نقلت عنهم والِت يف التكفري الكثري من النصوص الِت  علماء أهل السنة ومما يؤكد تشدد         
 : ومنها 

إذا كان يف املسألة وجوه توجب التكفري ووجه واحد ْينع التكفري فعلى " : ما قاله صاحب البحر الرائق  – 2
 18"ن باملسلماملفِت أن ْييل إىل الوجه الذي ْينع التكفري حتسينا للظ

والذي حترر أنه َل يفىت بتكفري مسلم أمكن محل كالمه على حممل حسن أو كان يف كفره " وقوله كذلك   - 1
 19" اختالف ولو رواية ضعيفة 

ل ُه فأيهأ  – 8 ْي انأ إَلَّ ُجُحوُد م ا أ ْدخ  ْن اإْلأ مُثَّ م ا ت  ي  قَّن  أ نَُّه رأدٌَّة ، وجاء يف حاشية ابن عابدين أنه َل  َُيْرأُج الرَُّجل  مأ
ا  ،و م ا ي ُشكُّ أ نَُّه رأدٌَّة َل  حُيْك ُم هبأ ا ،حُيْك ُم هبأ ا ُم الثَّابأُت َل  ي  ُزوُل بأالشَّكِّ ، و ي  ْنب غأي لأْلع املأأ إذ ا رُفأع  إل ْيهأ ه ذ  ْسال  إْذ اإْلأ

مأ  ْسال  امأعأ اْلُفُصول ْْيأ و يفأ اْلف ت او ى الصُّْغر ىأ ْن َل  يُ ب ادأر  بأت ْكفأريأ أ ْهلأ اإْلأ اْلُكْفُر ش ْيٌء ع ظأيٌم ف ال  أ ْجع ُل : ، جاء يف ج 
ا ص ةأ و غ رْيأه  ُب التَّكْ : اْلُمْؤمأن  ك افأرًا م ىت  و ج ْدت رأو اي ًة أ نَُّه َل  ي ْكُفُر اه  و يفأ اْْلُال  فأري  إذ ا ك ان  يفأ اْلم ْسأ ل ةأ ُوُجوٌه تُوجأ

يًنا لألظَّنِّ  ْن ُع التَّْكفأري  حت ْسأ ْن  ُعُه ف  ع ل ى اْلُمْفِتأ أ ْن ْي أيل  إىل  اْلو ْجهأ الَّذأي ْي  ٌد ْي   20بأاْلُمْسلأمأ ٍ  و و ْجٌه و احأ
اعلم أن احلكم على الرجل املسلم ِبروجه من دين اإلسالم ودخوله يف الكفر َل ينبغي : " قال الشوكاين - 1

 21ن باهلل واليوم اآلخر أن يُقدم عليه إَل بَبهان أوضح من مشس النهارملسلم يؤم
ُد إَلَّ مأْن ك افأٍر و ي  ُقوُم د لأ  : "الباقالين - 5 يٌل ع ل ى و َل  يُك فَُّر بأق ْوٍل و َل  ر ْأٍي إَلَّ إذ ا أ مْج ع  اْلُمْسلأُمون  أ نَُّه َل  يُوج 

 22 .ذ لأك  
 قام ع ل ى ت ْكفأريأهأ د لأيٌل َل  مأْدف ع  ل ُه مأْن كأت اٍب أ و   يُك فَّر  إَل ن اتفق اجلميع على تكفريه أوَل   : "ابن عبد الَب - 4

 23".ُسنٍَّة 
فإن استباحة الدماء واألموال من املصلْي إىل . ينبغي اَلحرتاز من التكفري ما وجد إليه سبيالً : وقال الغزايل - 9

َل اهلل حممد رسول اهلل خطأ، واْلطأ يف ترك ألف كافر يف احلياة أهون من اْلطأ يف القبلة املصرحْي بقول َل إله إ
 24".سفك حمجمة من دم مسلم 

ل ةأ  هل السنة واملعتزلة أنأردا على من مل ُيوز الزواج بْي وقال داماد افندي  - 8 ُم ت ْكفأريأ أ ْهلأ اْلقأب ْ  .25احلْ قَّ ع د 
                                                           

 2/281البحر الرائق  18
  5/285البحر الرائق  19
بريوت -، دار الفكر( ه 2151: املتوىف)رد احملتار على الدر املختار ،ابن عابدين، حممد أمْي بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي  20

 1/111م،2881 -ه  2121الثانية، : ،الطبعة
 879دار ابن حزم ،الطبعة األوىل ، ص: الناشر(ه 2153: املتوىف)السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار ،حممد بن علي الشوكاين  21
 1/579دار املعارف ، : الناشر، (ه 754: املتوىف)فتاوى السبكي ،أبو احلسن تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي  22
مد عبد الكبري البكري حم، مصطفى بن أمحد العلوي : حتقيق، (ه 148: املتوىف)التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ، يوسف بن عبد الَب  23

 27/11ه ،  2897: املغرب عام النشر –وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية : ،الناشر
م،ص  1331 -ه   2111األوىل، : لبنان،الطبعة –،دار الكتب العلمية، بريوت ( ه 535: املتوىف)اَلقتصاد يف اَلعتقاد ،أبو حامد الغزايل  24

285 
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تشدد يف منع تكفري املسلم على خالف ما ينقله الكثريون عنه تؤكد موقفه املنقول كثرية وعن ابن تيمية  – 23
 ومن هذه النصوص الِت تبْي موقفه 

ه بيقْي مل فليس ألحد أن يكفر أحداً من املسلمْي، وإن أخطأ وغلط حىت تقام عليه احلجة، ومن ثبت إْيان     
 26.يُزل ذلك عنه بالشك، 

 :  من أهل البدع يف مسائل العقائد ويلطا يف التأوقال ردا على من كفر من أخ     
ٍد مأن  الصَّح اب ةأ و التَّابأعأْي  "  ا اْلق ْوُل َل  يُ ع ر ُف ع ْن أ ح  ُْم بأإأْحس اٍن، و َل  ع نْ  و ه ذ  ٍد مأْن أ ئأمَّةأ اْلُمْسلأمأْي ، و إأمنَّ ا ُهو   هل  أ ح 

، الَّذأين  ي  ْبت دأُعون  بأْدع ًة و يُك فُِّرون  م ْن خ ال ف ُهْم، ك اْلْ و ارأجأ  ْن أ قْ و الأ أ ْهل اْلبأد عأ يَّةأ، و و ق ع  يفأ اأْل ْصلأ مأ  و اْلُمْعت زأل ةأ و اجلْ ْهمأ
ْن أ  يف  ثأرٍي مأ ب  ْعضأ أ ْصح ابأ م الأٍك و الشَّافأعأيِّ و أ مْح د  و غ رْيأهأمْ ذ لأك  يفأ ك   27.تْ ب اعأ اأْل ئأمَّةأ، ك 

ا اْلق ْوُل "  مؤكدا ذلك وقال  ْن أ ْصح ابأ اأْل ئأمَّةأ اأْل ْرب  ع ةأ، و ل ْيس  ُهو  ق    يُوج دُ  -أي التكفري-و ه ذ  ْوُل يفأ ط ائأف ٍة مأ
، و ل كأنْ ل  اأْل ئأمَّةأ اأْل ْرب  ع ةأ ف    ُهْم تُ ن اقأُض ذ لأك  ُت الصَّرأحي ُة ع ن ْ ُقوَل  ن ْ ق ْد يُ ن ْق ُل ع ْن  ْيس  فأيهأْم م ْن ك فَّر  ُكلَّ ُمْبت دأٍع، ب لأ اْلم 

، أ ح دأهأمْ  ر  ا اْلق ْول  ُكْفٌر لأُيح ذِّ ، و ي ُكوُن م ْقُصوُدُه أ نَّ ه ذ  و َل  ي  ْلز ُم إأذ ا ك ان  اْلق ْوُل ُكْفرًا  أ نَُّه ك فَّر  م ْن ق ال  ب  ْعض  اأْل قْ و الأ
و إأذ ا مل ْ ي ُكونُوا يفأ ن  ْفسأ اأْل ْمرأ ُكفَّارًا ملْ  ي ُكونُوا ُمن افأقأْي ، ف  ي ُكونُون  مأن  ،أ ْن ي ك فِّر  ُكلَّ م ْن ق ال ُه م ع  اجلْ ْهلأ و التَّْأوأيلأ 

ُْم و ي  ت    ْي انأ }: و إأذ ا ق ال  اْلُمْؤمأنُ  .ر حَُّم ع ل ْيهأمْ اْلُمْؤمأنأْي ، ف  ي ْست  ْغفأُر هل  ب  ُقون ا بأاإْلأ ْخو انأن ا الَّذأين  س  {  ر ب َّن ا اْغفأْر ل ن ا و إلأأ
، و إأْن ك ان  ق ْد أ ْخط أ  يفأ ت ْأوأيٍل ت أ وَّل ُه ف خ   ْي انأ ْن قُ ُرونأ اأْلُمَّةأ بأاإْلأ ب  ق ُه مأ ُد ُكلَّ  م ْن س  السُّنَّة ، أ ْو أ ْذن ب  ذ نْ ًبا،  ال ف  ي  ْقصأ

، و إأْن ك ان  مأن  الث ِّْنت  ْْيأ و ال ، ف  ي ْدُخُل يفأ اْلُعُمومأ ْي انأ ب  ُقوُه بأاإْلأ ْن فأْرق ٍة إأَلَّ ف إأنَُّه مأْن إأْخو انأهأ الَّذأين  س  س ْبعأْي  فأْرق ًة، ف إأنَُّه م ا مأ
ثأرٌي ل ْيُسوا ُكفَّارً  ْلٌق ك  قُُّه ُعص اة  و فأيه ا خ  ا ي ْست حأ قُّون  بأهأ اْلو عأيد ، ك م  ٌل و ذ ْنٌب ي ْست حأ ا، ب ْل ُمْؤمأنأْي  فأيهأْم ض ال 

  28.اْلُمْؤمأنأْي  
من بعض اجلهال َل ُيوز اإلقدام عليه إَل بعد أن تقوم على أحدهم " املعْي " ويقول ابن تيمية أن تكفري       

وهكذا الكالم يف تكفري . أهنم خمالفون للرسل وإن كانت هذه املقالة َل ريب أهنا كفر احلجة الرسالية الِت يتبْي هبا
 29". املعينْي " مجيع 
من صلى : ))30فإذا أظهر لنا املسلم إسالماً قبل منه يف الدنيا عالنيته، وأقيمت عليه أحكام الشريعة فيها     

 31((. صالتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك املسلم الذي له ذمة اهلل وذمة رسوله، فال ختفروا اهلل يف ذمته

                                                                                                                                                                                     
، دار إحياء ( ه 2379: املتوىف)يعرف بداماد أفندي ، لتقى األِبر ،عبد الرمحن بن حممد بن سليمان املدعو بشيخي زادهجممع األهنر يف شرح م 25

 2/883الرتاث العري
 21/144جمموع الفتاوى، ابن تيمية،  26
: ،احملقق( ه 719: املتوىف)منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية ، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية  27

 5/113م ، 2894 -ه   2134األوىل، : جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، الطبعة: حممد رشاد سامل ، الناشر
 5/113منهاج السنة النبوية ، ابن تيمية ، 28
 21/532جمموع الفتاوى ، 29
 58التكفري وضوابطه ،منقذ بن حممود السقار ،ص 30
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      ُّ ، ب ْل ج ع ل ُهمْ  -ص لَّى اللَُّه ع ل ْيهأ و س لَّم   -ويستدل ابن تيمية لقوله بأن النَّيبأ مأ ْسال  مأْن  ملْ  َُيْرأْج اْلوارج مأن  اإْلأ
ا أ ْصٌل ع ظأيٌم ي  ْنب غأي ُمر اع اتُُه وقال بأن أُمَّتأهأ،  ْنسأ بأد عأ ؛ ه ذ  ْم بأْدع ٌة، مأْن جأ بأْي  إأىل  السُّنَّةأ فأيهأ ثأريًا مأن  اْلُمْنت سأ ف إأنَّ ك 

رُُه ملْ  يُك فُِّروا اْلْ و ارأج  الَّذأين  ع   -ص لَّى اللَُّه ع ل ْيهأ و س لَّم   -و أ ْصح اُب الرَُّسولأ . الرَّافأض ةأ و اْلْ و ارأجأ  لأيُّ ْبُن أ يأ ط الأٍب و غ ي ْ
ي   ق ات  ُلوُهْم، ب ْل أ وَُّل م ا خ ر ُجوا ع ل ْيهأ و حت  ي َُّزوا ِبأ ُرور اء ، و خ ر ُجوا ع نأ الطَّاع ةأ و اجلْ م اع ةأ، ق ال   ُْم ع لأيُّ ْبُن أ يأ ط الأٍب ر ضأ هل 

ن ا و َل  ح قَُّكْم مأن  اْلف ْيءأ : هُ اللَُّه ع نْ  د  ْن  ع ُكْم م س اجأ ن ا أ ْن َل  من  مُثَّ أ ْرس ل  إأل ْيهأُم اْبن  ع بَّاٍس ف  ن اظ ر ُهْم ف  ر ج ع  . إأنَّ ل ُكْم ع ل ي ْ
ُْم ُذرِّيَّ  ا ملْ  ي ْسبأ هل  ي  و غ ل ب  ُهْم، و م ع  ه ذ 

ري ة  الصَّح اب ةأ حن ُْو نأْصفأهأْم، مُثَّ ق ات ل  اْلب اقأ ُْم م اًَل، و َل  س ار  فأيهأْم سأ ًة، و َل  غ نأم  هل 
اب ةأ يفأ اْلْ و ارأجأ خُم   ري ُة ع لأي  و الصَّح  ة  اْلك ذَّابأ و أ ْمث الأهأ، ب ْل ك ان ْت سأ ْيلأم  ين ، ك ُمس  اب ةأ يفأ أ ْهلأ يفأ اْلُمْرت دِّ ري ةأ الصَّح  الأف ًة لأسأ

ين  ع ْن دأ الرِّدَّةأ، و   ، ف  ُعلأم  ات ِّف اُق الصَّح اب ةأ ع ل ى أ ن َُّهْم ملْ  ي ُكونُوا ُمْرت دِّ مأ مل ْ يُ ْنكأْر أ ح ٌد ع ل ى ع لأي  ذ لأك  ْسال   32ينأ اإْلأ
ه اٍب ق ال      ْن قأت الأ أ ْهلأ الن َّْهر و انأ : " ع ْن ط ارأقأ ْبنأ شأ ْي  ف  ر غ  مأ : أ ُمْشر ُكون  ُهْم؟ ق ال  : ، ف قأيل  ل هُ ُكْنُت عأْند  ع لأي  حأ

ن ا : ف م ا ُهْم؟ ق ال  : قأيل  . اْلُمن افأُقون  َل  ي ْذُكُرون  اللَّه  إأَلَّ ق لأياًل : ف ُمن افأُقون  ؟ ق ال  : ف قأيل  . مأن  الشِّْركأ ف  رُّوا ق  ْوٌم ب  غ ْوا ع ل ي ْ
ا اْلق ْول  يفأ 33ف  ق ات  ْلن اُهْم  ُة ، فعلي ق ال  ه ذ  يح  ادأيُث الصَّحأ ، الَّذأين  اْست  ف اض تأ اأْل ح   اْلْ و ارأجأ احلْ ُرورأيَّةأ أ ْهلأ الن َّه ر و انأ
 ِّ ْم و اأْل ْمرأ بأقأت اهلأأْم، و ُهْم يُك فُِّرون  ُعْثم ان  و ع   -ص لَّى اللَُّه ع ل ْيهأ و س لَّم   -ع نأ النَّيبأ مهُ ا، وكفروا كل لأيًّا و م ْن ت  و َلَّ يفأ ذ مِّهأ

ي  د اُرُهمْ وجعلوا و م ْن ملْ  ي ُكْن م ع ُهْم 
ُهْم هأ مأ عأْند  ْسال   34.د اُرُهْم د اُر ُكْفٍر، ف إأمنَّ ا د اُر اإْلأ

ي  اللَُّه ع ْنُه،اْلْ و ارأُج ع ل ى ت ْكفأريأ ع لأيِّ ْبنأ أ يأ  لقد أ مْج ع        ا ف  ط الأٍب ر ضأ ُءوُه  حىتلأيٌّ لم يقاتلهم ع  و م ع  ه ذ  ب د 
ُهْم ق اتأل ُه، ف  ق اُلوا ن ْ بَّاٍب، و ط ل ب  ع لأيٌّ مأ ،ُكلُّن ا ق  ت  ل ُه، و أ غ  : بأاْلقأت الأ ف  ق ت  ُلوا ع ْبد  اللَّه  ْبن  خ  ي ةأ النَّاسأ و ق دأ  اُروا ع ل ى م اشأ

ُهْم ع ل ى قأت الأ ه ُؤَل   اب ُة و اْلُعل م اُء ب  ْعد  و ى م ْن و اف  ق ُهْم ع ل ى ؛ ءأ ات َّف ق  الصَّح  ف إأن َُّهْم بُ غ اٌة ع ل ى مج أيعأ اْلُمْسلأمأْي ، سأ
فأُع ش رُُّهْم إأَلَّ بأاْلقأت الأ  ، و َل  ي  ْند  ُءون  اْلُمْسلأمأْي  بأاْلقأت الأ بأهأْم، و ُهْم ي  ْبد  ف ك انُوا أ ض رَّ ع ل ى اْلُمْسلأمأْي  مأْن ُقطَّاعأ ؛ م ْذه 

ُعوا منَّ ا م ْقُصوُدُهُم اْلم اُل، إن ف إأنَّ أُول ئأك  إأ . قأ الطَّرأي ءأ يُ ق اتأُلون  النَّاس  ع ل ى الدِّينأ ح ىتَّ ي  ْرجأ أُْعطُوُه ملْ  يُ ق اتأُلوا، و ه ُؤَل 
ءأ بأت أْ  ُؤَل  اب ةأ إأىل  م ا ابْ ت د ع ُه ه  دأ لأْلُقْرآنأ ع مَّا ث  ب ت  بأاْلكأت ابأ و السُّنَّةأ و إأمْج اعأ الصَّح  ُم اْلف اسأ و م ع  . وأيلأهأُم اْلب اطألأ و ف  ْهمأهأ

ُنون  ل ْيُسوا ُكفَّارًا و َل  ُمن افأقأْي   ي  اللَُّه ع ْنُه بأأ ن َُّهْم ُمْؤمأ ا ف  ق د  ص رَّح  ع لأيٌّ ر ضأ  35.ه ذ 
ا     بأقأت اهلأأْم  يفأ اأْل ح ادأيثأ  -ى اللَُّه ع ل ْيهأ و س لَّم  ص لَّ  -م ع  أ ْمرأ ر ُسولأ اللَّهأ املوقف من الصحابة رضي اهلل عنهم ه ذ 

يح ةأ، و م ا ُروأي   ُر ق تأيلٍ ش رُّ ق  ت ْل ى حت ْت  أ دأ »" أ ن َُّهْم عنه إنه قال فيهم الصَّحأ ي ْ ذلك أهنم  " « م ْن ق  ت  ُلوهُ  ميأ السَّم اءأ، خ 
ُْم، و ك انُوا ُكلِّ ُمْسلأٍم ملْ  يُ و افأُقُهْم، ُمسْ   كانوا يقتلون ْم، ُمك فِّرأين  هل  دأهأ لِّْي  لأدأم اءأ اْلُمْسلأمأْي  و أ ْمو اهلأأْم و ق  ْتلأ أ ْوَل  ت حأ

ْهلأهأ  لأك  لأع ْظمأ ج  يِّنأْي  بأذ  لَّةأ، ُمت د  ُْم بأ ْم و بأْدع تأهأُم اْلُمضأ ُهْم و التَّابأُعون  هل  ي  اللَُّه ع ن ْ ا ف الصَّح اب ُة ر ضأ إأْحس اٍن ملْ  و م ع  ه ذ 
                                                                                                                                                                                     

 882رواه البخاري ح  31
 5/112منهاج السنة  32
 5/111منهاج السنة  33

 5/111منهاج السنة  34
 5/118منهاج السنة النبوية،   35
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ْوا ع ل ْيهأْم بأق ْوٍل و َل  فأْعٍل، ب لأ ات َّق ُوا اللَّه  فأي ين ، و َل  اْعت د  . هأْم، و س اُروا فأيهأُم السِّري ةأ اْلع ادأل ةأ يُك فُِّروُهْم، و َل  ج ع ُلوُهْم ُمْرت دِّ
ا س ائأُر فأر قأ أ ْهلأ اْلبأد عأ و اأْل ْهو اءأ مأن  الشِّ  ْم ف م ْن ك فَّر  الث ِّْنت  ْْيأ و الس ْبعأْي  فأْرق ةً ؛ يع ةأ و اْلُمْعت زأل ةأ و ه ك ذ  ُكلَُّهْم ف  ق ْد  و غ رْيأهأ

ُْم بأإأْحس اٍن، م ع  أ نَّ ح دأيث  الث ِّْنت  ْْيأ  ل ْيس  يفأ  و الس ْبعأْي  فأْرق ةً  خ ال ف  اْلكأت اب  و السُّنَّة  و إأمْج اع  الصَّح اب ةأ و التَّابأعأْي  هل 
ُه احلْ اكأمُ  رُُه أ ْو ص حَّح ُه، ك م ا ص حَّح  رُُه ل كأْن ح سَّن ُه غ ي ْ ْزٍم و غ ي ْ يح ْْيأ، و ق ْد ض عَّف ُه اْبُن ح  رُُه، و ق ْد ر و اُه أ ْهُل  الصَّحأ و غ ي ْ

 36.السُّن نأ، و ُروأي  مأْن طُُرٍق 
ب ًة يفأ "   :ويؤكد ابن تيمية موقفه الرافض للتكفري بقوله      مأْن ش ْأنأ أ ْهلأ اْلبأد عأ أ ن َُّهْم ي  ْبت دأُعون  أ قْ و اًَل ُي ْع ُلون  ه ا و اجأ

لُّ  ال ف ُهْم فأيه ا، و ي ْست حأ ْنُه و يُك فُِّرون  م ْن خ  ْي انأ الَّذأي َل  بُدَّ مأ ينأ، ب ْل ُي ْع ُلون  ه ا مأن  اإْلأ ون  د م ُه ك فأْعلأ اْلْ و ارأجأ الدِّ
يَّةأ و الرَّافأض ةأ و اْلُمْعت زأل ةأ و غ رْيأهأمْ و   و أ ْهُل السُّنَّةأ َل  ي  ْبت دأُعون  ق  ْوًَل و َل  يُك فُِّرون  م نأ اْجت  ه د  ف أ ْخط أ ، و إأْن ك ان  خُم الأًفا . اجلْ ْهمأ

الًّ لأدأم ائأهأْم، ك م ا مل ْ ُتك فِّرأ الصَّ  ُْم ُمْست حأ ُْم ُمك فِّرًا هل  مهُ ا، هل  ْم لأُعْثم ان  و ع لأي  و م ْن و اَل  ح اب ُة اْلْ و ارأج ، م ع  ت ْكفأريأهأ
ُمْ  الأفأْي  هل  هلأأْم لأدأم اءأ اْلُمْسلأمأْي  اْلُمخ   37." و اْستأْحال 

بأرٌي، فأيهأ أُُلوٌف مأن  "  ويقول ب ٌل ك  لأ الشَّامأ ج  ، و ي ْأُخُذون  و ق ْد ع لأم  أ نَُّه ك ان  بأس احأ الرَّافأض ةأ ي ْسفأُكون  دأم اء  النَّاسأ
ُْم، و ل مَّا اْنك س ر  اْلُمْسلأُمون  س ن ة  غ از   ْلًقا ع ظأيًما و أ خ ُذوا أ ْمو اهل  ُْم، و ق  ت  ُلوا خ  ح   ان  أ ْمو اهل   و اأْل ْسر ى ، أ خ ُذوا اْلْ ْيل  و السِّال 

رُ لو ب اُعوُهْم  اءأ، و مح  ل  لنَّص ار ى  بأُقب ْ انُوا أ ض رَّ ع ل ى اْلُمْسلأمأْي  مأْن مج أيعأ اأْل ْعد  ، و أ خ ُذوا م ْن م رَّ هبأأْم مأن  اجْلُْندأ، و ك  ص 
رٌ : ب  ْعُض أُم ر ائأهأْم ر اي ة  النَّص ار ى، و ق اُلوا ل هُ  ي ْ م ع  م ْن : ف  ق اُلوا ل هُ . ىب لأ النَّص ار  : اْلُمْسلأُمون  أ وأ النَّص ار ى؟ ف  ق ال  : أ ْيُّ ا خ 

دأ اْلُمْسلأمأْي  . م ع  النَّص ار ى: حُتْش ُر ي  ْوم  اْلقأي ام ةأ؟ ف  ق ال   ْم ب  ْعض  بأال  ا م ع  ه  ، و س لَُّموا إأل ْيهأ ت ح  اْلُمْسلأُمون  ف  ل مَّا ف   ذ 
ُهمْ  ْيتُ ُهْم ع ْن ق  ْتلأهأْم و ع ْن س   وا، و َت  كَّن  ب  ل د  ُهْم، ن  ه  ن ْ دأ اْلُمْسلأمأْي  ُمت  ف رِّقأْي  لأئ الَّ ُي ْت مأُعوامأ  38.ْبيأهأْم  ، و أ نْ ز ْلن اُهْم يفأ بأال 
ويف الصدر األول من اجملتمع اإلسالمي وجد املنافقون الذين أظهروا اإلْيان تقية وطمعاً، وأبطنوا الكفر       

، (22: احلشر){ فقوا يقولون إلخواهنم الذين كفرواأمل تر إىل الذين نا}الصراح، فسماهم اهلل إخوان املشركْي 
: النساء){ إن املنافقْي يف الدرك األسفل من النار ولن جتد هلم نصرياً }وتوعدهم اهلل بعذاب ما توعد به الكافرين 

مل يقتل أحداً منهم بسبب  -صلى اهلل عليه وسلم  -وأطلع اهلل نبيه على أمساء كثري من املنافقْي، لكنه (.215
الصالة على ميتهم واَلستغفار  -صلى اهلل عليه وسلم  -ردته، وَل منع توارثهم مع أوليائهم، َل بل مل يرتك النيب 

 .هلم حىت هني عن ذلك
وكل ذلك إمنا هو إجراء ألحكام أهل اإلسالم عليهم مبا أظهروا منه، فيما يتوعدهم اهلل يف اآلخرة بأليم عذابه 

م إن تستغفر هلم سبعْي مرًّة فلن يغفر اهلل هلم ذلك بأهّنم كفروا باهلل ورسوله واهلل َل استغفر هلم أو َل تستغفر هل}
 39(.93: التوبة){ يهدي القوم الفاسقْي

                                                           
 5/115منهاج السنة النبوية  36
 5/85السنة منهاج  37
 5/243منهاج السنة  38
 55التكفري وضوابطه ،منقذ بن حممود السقار، ص  39
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 مسائل يكفر من اعتقدها أو قال بها      
بعد استتابته وبيان وجه  نَل أن هنالك مسائل إذا وقع فيها املسلم يكفر بذلك ولكإمع التشدد يف التكفري و      

احلق له وبصدور حكم قضائي بتكفريه ومن خالل املصرح له بذلك َل من خالل آحاد الناس وجهلتهم ، ومن 
 هذه املكفرات 

 40واأللوهية جحد الربوبية  – 2
 جحد رسالة النيب صلى اهلل عليه وسلم  – 1
  41فعله من غري استحاللاستحالله حراما علمت حرمته من الدين من غري ضرورة َل ب - 8
 قول أو فعل حكم الشرع بأن قائله أو فاعله كافر  – 1
    42إنكار ما علم من الدين ضرورة أو بإنكار األحكام املتواترة واجملمع عليها وحنو ذلك - 5
ِّ  إذا ادَّع ى النُّبُ وَّة  أ ْو ص دَّق  م ْن ادَّع اه ا – 4 و ل كأْن ر ُسول  اللَّهأ }: ع ل ْيهأ و س لَّم  لأق ْولأ اللَّهأ ت  ع اىل  ص لَّى اللَُّه  -ب  ْعد  النَّيبأ

َّ ب  ْعدأي»: -ص لَّى اللَُّه ع ل ْيهأ و س لَّم   -و لأق ْولأهأ [ .13: األحزاب]{ و خ امت   النَّبأيِّْي    43«َل  ن يبأ
ًعا ع ل ى نُ بُ وَّتأهأ  إذا - 7 ْنهُ أ ْو ج ح د   ج ح د  ن بأيًّا جم ْم  ْيًئا مأ ئأك ة   كأت ابًا مأْن ُكُتبأ اللَّهأ أ ْو ش  أ ْو ج ح د   ،أ ْو ج ح د  اْلم ال 

 44لأت ْكذأيبأهأ لأْلكأت ابأ و السُّنَّةأ و إأمْج اعأ اأْلُمَّةأ اْلب  ْعث  
ٌد بأهأ ،أ ْو ألأ نَُّه َل  ي ُسبُّ  لَّه  أ ْو ر ُسول هُ س بَّ ال إذا – 9  45.  اْست  ْهز أ  بأا للَّهأ ت  ع اىل  أ ْو بأُكُتبأهأ أ ْو ُرُسلأهأ ُه إَلَّ و ُهو  ج احأ
ْستأْهز اءأ ، س ج د  لأص ن ٍم إذا فعل فعال َل حيتمل تأويال غري الكفر كما لو  – 8 أ ْو أ ت ى بأق ْوٍل أ ْو فأْعٍل ص رأيٍح يفأ اَلأ

ينأ   46بأالدِّ
 أسباب الوقوع في التكفير 

 " يقرأون القرىن َل ُياوز تراقيهم : " اجلهل بالشريعة وهو ما أشار إليه صلى اهلل عليه وسلم بقوله – 2
، كما كفر بعض احلنفية الشافعية لقوهلم أنا مؤمن إن التعصب املذهيب فنجد أهل املذهب يكفرون غريهم  – 1

 شاء اهلل ، فمنعوا الزواج منهم ، وأجاز بعضهم الزواج منهم َل تزوُيهم قياسا هلم على أهل الكتاب 
  كالنصوص الِت توعد اهلل فيها بعض العاصْي باْللود يف النارالفهم اْلاطئ لبعض النصوص الشرعية،   - 8

بلى من }: وقوله تعاىل(. 18: اجلن){ يعص اهلل ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً ومن }: كقوله تعاىل
                                                           

 4/249كشاف القناع ، البهوِت ،   40
 5/282البحر الرائق  41
ة، اململكة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوي: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،الناشر: جمموع الفتاوى ، ابن تيمية ، احملقق  42

 2/234م ، 2885/ه 2124العربية السعودية ، 
 4/249كشاف القناع ،    43
 4/249كشاف القناع ،   44
 4/249كشاف القناع ،   45
 4/249كشاف القناع ،   46
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عن  قوله تعاىلو ، (92: البقرة){ كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
 (.88: النساء){ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً }: القاتل

اثنتان يف ))من مثل قوله صلى اهلل عليه وسلم  حكمت على مرتكيب بعض األفعال بالكفر كاألحاديث الِتو 
 47((الطعن يف النسب والنياحة على امليت: الناس مها هبم كفر

 48((سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر))صلى اهلل عليه وسلم  -قوله ومثله 
 49((يضرب بعضكم رقاب بعضَل ترجعوا بعدي كفاراً : ))-صلى اهلل عليه وسلم  -قوله و 

من أتى حائضاً أو امرأًة يف دبرها أو كاهًنا فقد كفر مبا أنزل على ))صلى اهلل عليه وسلم  -: وقوله     
إن كان املراد اإلتيان باستحالٍل : الظّاهر أنّه حممول على الّتغليظ والّتشديد وقيل: قال املباركفوري.50((حمّمدٍ 

 51.هره، وإن كان بدوهنما فهو على كفران الّنعمةوتصديٍق فالكفر حممول على ظا
ا  و أ مَّا اآْلث اُر اْلم ْروأيَّات : ويل هذه النصوصأيف تالقاسم بن سالم قال أبو عبيد       بأذأْكرأ اْلُكْفرأ و الشِّْركأ و ُوُجوهبأأم 

ْي ان  ع ْن  نأ اإْلأ رًْكا يُزأيال  ن ا ل ْيس ْت تُثبت ع ل ى أ ْهلأه ا ُكْفرًا و َل  شأ ا عأْند  بأهأ، إأمنَّ ا ُوُجوُهه ابأاْلم ع اصأي، ف إأنَّ م ْعن اه  : ص احأ
قأ و السُّن نأ الَِّتأ ع ل ي ْ    52.ه ا اْلُكفَّاُر و اْلُمْشرأُكون  أ ن َّه ا مأن  اأْل ْخال 

إن املنهج الصحيح يف فهم هذه النصوص هو مجعها والنظر فيها للخروج بفهم يوفق بينها، ويُعملها مجيعاً وَل     
يهملها، إذ أن النصوص يصدق بعضها بعضاً، بينما يكثر يف مناهج أهل البدع ضرب النصوص بعضها ببعض، 

 53.ويأخذون منها ويذرون حسب أهوائهمفتتعطل دَلَلهتا، 
النصوص السابقة َل ْيكن محلها على إطالقها، لورود نصوص أخرى تفيد بتحرمي النار واحلكم باجلنة لكل إن     

من شهد أن َل إله إَل اهلل وأن حممداً رسول : ))-صلى اهلل عليه وسلم  -من شهد شهادة التوحيد، منها قوله 
من شهد أن َل إله إَل اهلل، وحده َل : ))-صلى اهلل عليه وسلم  -وقوله ( 1. )54((ناراهلل حرم اهلل عليه ال

اجلنة حق، ه ألقاها إىل مرمي وروح منه، و شريك له، وأن حممداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد اهلل ورسوله، وكلمت
 55((عملالاجلنة على ما كان من  والنار حق، أدخله اهلل

                                                           
 .47رواه مسلم ح  47
 224، ومسلم ح 19صحيح البخاري ح : متفق عليه واللفظ هلما أنظر .48
 .229، ومسلم ح 21صحيح البخاري ح : متفق عليه واللفظ هلما ، أنظر  49
 285رواه الرتمذي ، ح  50
 2/855بريوت،  –،دار الكتب العلمية ( ه 2858: املتوىف)حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، املباركفورى  51
مكتبة : حممد نصر الدين األلباين ،الناشر: ،احملقق(ه 111: املتوىف)م ،أبو ُعبيد القاسم بن سالّ " اإلْيان ومعامله، وسننه، واستكماله، ودرجاته 52

 94م،ص1333-ه  2112األوىل، : املعارف للنشر والتوزيع ، الطبعة
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ألهل السنة وسط بْي إفراط اْلوارج الذين يرون املعصية خترج من الدين وتُوجب وهذا املنهج الوسط      
 56.لصاحبها النار، وبْي تفريط املرجئة الذين يرون أن اإلْيان َل تضره املعصية، وَل تقدح فيه وَل تؤثر

: -وسلم  صلى اهلل عليه -ومنها النصوص الِت أسقطت عن العاصي اسم اإلْيان ومن هذه النصوص قوله      
َل يزين الزاين حْي يزين وهو مؤمن، وَل يسرق السارق حْي يسرق وهو مؤمن، وَل يشرب اْلمر حْي يشرهبا ))

 57((وهو مؤمن
يُح الَّذأي ق ال ُه اْلُمح قُِّقون  أ نَّ م عْ  : "قال النووي اُء يفأ م ْعن اُه ف اْلق ْوُل الصَّحأ ا احلْ دأيُث ممأَّا اْخت  ل ف  اْلُعل م  ن اُه َل  ي  ْفع ُل ه ذ 

ا مأن  اأْل ْلف اظأ الَِّتأ ُتْطل ُق ع ل ى ن  ْفيأ الشَّْيءأ  ْي انأ و ه ذ  امأُل اإْلأ ي و ُهو  ك   58،و يُ ر اُد ن  ْفُي ك م الأهأ  ه ذأهأ اْلم ع اصأ
 من علماء اإلسالم َل يعتَبون الوقوع يف الكفر مسوغاً للحكم بكفر املسلم قبل تبْي حاله، إن الراسخْي      

فإهنم يفرقون بْي وصف الفعل بالكفر ووسم فاعله هبذا احلكم، فإن ما ورد يف النصوص من إطالق حكم 
 59" َل يعِن بالضرورة مشول احلكم كل من تلبس هبذه املوبقة التكفري على فاعلي بعض املوبقات،

 
 
 
 
 
 

                                                           
 13التكفري وضوابطه ،منقذ بن حممود السقار ، ص 56
 233، ومسلم ح 1175صحيح البخاري ح :متفق عليه واللفظ ملسلم أنظر  57
 1/12املنهاج شرح صحيح مسلم النووي ، 58
 17،ص التكفري وضوابطه ،منقذ بن حممود السقار 59
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 مقدمة

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن 

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 ،،أما بعد

على غير المسلمين في الدول اإلسالمية، وتقع هذه فقد كثرت في هذه األيام االعتداءات 

االعتداءات من أشخاص ابتلي بهم العالم اإلسالمي يعتقدون أن هللا لم يهد أحداً غيرهم، وأنهم 

وراحوا يضطهدون غير المسلمين، يقتلون رجالهم، ويسترقون نساءهم، . المسلمون وغيرهم دون ذلك

لهم تحت ستار زائف من الدين اإلسالمي، وهو منهم ويستبيحون أعراضهم، ويستولون على أموا

 .براء

حقوق غير المسلمين في الدولة اإلسالمية ومدى "وحسناً فعل مجمع الفقه اإلسالمي، في اختيار 

 .لتكون محوراً من محاور هذا المؤتمر المهم" تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية عليهم

اً واحداً من حقوق هؤالء المواطنين، وهو حقهم في وقد رأيت أن أسهم في هذا المجال، وأبين حق

طلب الحماية القضائية لحقوقهم إذا اعتدي عليها، شأنهم في ذلك شأن جميع المواطنين في الدولة 

وهو الحق الذي كفلته الشريعة اإلسالمية . اإلسالمية، بصرف النظر عن دينهم أو جنسهم أو لونهم

على األنظمة التي توصف بالتقدمية، وتنادي بالحرية  على أوسع نطاق، وبصورة تفوقت كثيراً 

 .وتتمسك بها

 :فائدة هذا البحث

يكشف هذا البحث جانباً مهماً من جوانب عدالة اإلسالم، حيث يسوي بين المسلم وغير المسلم  -1

  .في حماية حقوقه وممتلكاته

هذا البحث سماحة اإلسالم في تعامله مع غير أتباعه، حيث ال يجبر أحداً منهم على  نيبي -2

 .موعدم االعتداء عليه مويضمن حمايته مفي إقامة شعائره م، بل يكفل له حقهاتباعه

يكشف أباطيل الفئات الضالة، التي تظلم غير المسلمين، في الدول اإلسالمية، تحت ستار  -3

 .الدين

وانب العدل في الشريعة اإلسالمية حيث تنصف غير المسلمين وتجعلهم يكشف جانباً من ج -4

 .كالمسلمين تماماً في حق التقاضي

إظهار سماحة اإلسالم مع غير المسلمين حيث أوجبت شريعة اإلسالم تطبيق أحكام شرائعهم  -5

 أن –في نظر اإلسالم  –فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية التصالها بالدين، فمن الظلم البين 

 .يزوج غير المسلم كما يزوج المسلم

تبرئة التراث اإلسالمي مما يرميه بعض الجهالء من أنه يجيز قتل غير المسلم المقيم في  -6

 .دولة اإلسالم

 .بيان أن ظلم اآلخر واحتقاره ال سند له في الشرع -7

 .غير ذلك من الفوائد إلى
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 :حدود هذا البحث

المسلمين في الدولة اإلسالمية، وهو حقهم في اللجوء  يتناول هذا البحث حقاً واحداً من حقوق غير

إلى قضاء الدولة لحماية حقوقهم، ومدى تطبيق أحكام الشريعة عليهم، ومن ثم ال أتناول جميع حقوق 

غير المسلمين، إال بإيجاز شديد في التمهيد، ألبين للقارئ الكريم أن من حقوق غير المسلمين المقيمين 

في حماية الدولة لهم وألموالهم ولعقائدهم، ودور عبادتهم، ومن ثم لهم حق في دولة اإلسالم حقهم 

 .استعمال الدعوى امام القضاء كوسيلة لحماية هذه الحقوق، ودفع االعتداء عنها

يقتصر الكالم على حق المواطنين غير المسلمين في دولة اإلسالم، وال يشمل حقوق المسلمين و

أخرى يقتصر الكالم على حق غير المسلمين المقيمين في دولة  في دولة غير إسالمية، ومن ناحية

المسلمين المقيمين في دولة غير إسالمية في  غير اإلسالم في اللجوء إلى القضاء، وال يشمل حق

 .اللجوء إلى القضاء

ر المسلمين غير المقيمين في دولة اإلسالم في اللجوء إلى قضاء يكما ال يشمل الحديث عن حق غ

 .لتي يقيمون فيهاالدولة ا

ومن باب األولى، أن البحث ال يتناول حق المسلمين في اللجوء إلى قضاء الدولة طلباً لحماية 

 .حقوقهم

 :خطة البحث

أتحدث في المقدمة عن سبب . إلى مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمةقسم الحديث في هذا الموضوع أ

 .اختيار الموضوع، وعن أهميته، وحدوده وخطة بحثه

 :تحدث في التمهيد عنكما أ

 .مصطلحات تتعلق بالبحث -1

 .حقوق غير المسلمين في دولة اإلسالم اجماالً  -2

كفالة الشريعة اإلسالمية لحق التقاضي والقضاء بين غير : تحدث في الفصل األول عنأو

 ، وتولية غير المسلم القضاءالمسلمين في الدولة اإلسالمية

ى غير المسلمين في أحكام الشريعة اإلسالمية علتحدث في الفصل الثاني عن مدى تطبيق أو

 :الدولة اإلسالمية، من حيث

 .الجرائم: أوالً 

 .المعامالت المالية: ثانياً 

 .أحكام األسرة: ثالثاً 

 .أما الخاتمة فتشتمل على نتائج البحث
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 التمهيد

: وثانيهمامصطلحات تتعلق بالبحث، : وأتحدث فيه عن موضوعين لهما صلة بالبحث، أولهما
 .حقوق غير المسلمين في دولة اإلسالم إجماالً 

 

 الموضوع األول

 مصطلحات تتعلق بالبحث

 :جمع مواطن :المواطنون

اتخذه وطناً، وواطن : أقام به، وأَْوَطن البلد: وطناً  –يِطُن  –وطن في المكان : يقال في اللغة
 اتخذها وطناً : عاش معهم في وطن واحد، وتوطن األرض، وتوطن بها: القوم

 .كل مكان أقام به االنسان جمعه مواطن: والموطن

وأَْوَطَن الرجل البلد  .1مكان إقامة اإلنسان ومقره، ولد به أم لم يولد وجمعه أوطان: الوطن
 2اتخذه وطناً : واستوطنه وتوطنه

 .من يقيم ويعيش في مكان معين أو دولة معينة: وعلى ذلك يمكن تعريف المواطن بأنه

 .هو من ينتسب إلى بلد معين، ولو لم يعش على أرضه: الوطنيو .جمع وطني :نيونوالوط

كل من تدين بغير اإلسالم، سواء تدين بدين سماوي أو غير سماوي، أو  :والمراد بغير المسلمين
بمعنى أنهم في حالة حرب قائمة بينهم  –سواء كانوا في نزاع مسلح مع المسلمين و. يتدين نهائياً  لم

أو كانوا في غير حالة حرب وهؤالء إما ذميون " الحربيون"وهؤالء يطلق عليهم  –المسلمين وبين 
 .3وإما مستأمنون

غير المسلمين الذين ال صلح لهم مع المسلمين، وهم في حالة حرب بينهم وبين  :الحربيون
 .4المسلمين

ه باألمن على نفسه أو من ينوب عن –نسبة إلى الذمة، أي العهد من اإلمام  جمع ذمي :الذميون
 .5ظير التزامه بالجزية ونفوذ أحكام اإلسالمنوماله 

من دخل دار اإلسالم على أمان مؤقت من قبل اإلمام أو أحد جمع مستأمن وهو : المستأمنون
 .6المسلمين، والفرق بين الذمي والمستأمن أن األمان للذمي مؤبد، وللمستأمن مؤقت

غير المسلمين في هذا البحث هم الذميون والمستأمنون  وعلى ذلك يكون المقصود بالمواطنين
 .الذين يقيمون في دولة إسالمية

حق كل انسان في اللجوء إلى القضاء، لحماية حقه، ودفع ما يقع عليه من هو  :حق التقاضي
 .7اعتداء

  

                                                           
 المعجم الوجيز، لمجمع اللغة العربية، َوَطنَ  1
 المصباح المنير، للفيومي، وطن 2
 .3محمد رأفت عثمان، ص. د.اإلسالم وموقفه من غير المسلمين، أ 3
 المنير، للفيومي، َحِربَ المصباح  4
 .7/121الموسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت،  5
 المرجع السابق، ذات الصفحة 6
 31حامد محمد أبوطالب، ص/محاضرات في قانون المرافعات، الكتاب األول، النظام القضائي، د 7
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 الموضوع الثاني

 حقوق غير المسلمين في دولة اإلسالم إجمالا 

 قضاء الدولة تقاضي أمامغير المسلمين في ال المواطنين حق"ما دام موضوع هذا البحث هو 

حقوق غير  عنفمن المناسب أن أتحدث " عليهماإلسالمية ومدى تطبيق أحكام الشريعة  اإلسالمية

 .المسلمين في دولة اإلسالم إجماالً، تمهيداً للحديث في موضوع البحث

ذلك أن اإلسالم . حقوق المسلمين أنفسهميتمتع غير المسلمين في الدولة اإلسالمية بحقوق تعادل 

. اعتبرهم من أهل الدار، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، إال في بعض المسائل التي يستثنون منها

 :وأجمل هذه الحقوق فيما يلي

 قال. لهم حقهم في اختيار عقيدتهم والبقاء عليها، ذلك أن اإلسالم ال يكره أحداً على الدخول فيه

ْشُد ِمَن الَغيِّ   :لىتعا هللا َبيََّن الرُّ يِن َقد تَّ َولَْو َشاَء َربَُّك آلَمَن َمن ِفي " وقال تعالى . 1"الَ إِْكَراَه ِفي الدِّ

ِ َوَما َكاَن لَِنْفٍس أَن ُتْؤِمَن إاِلَّ ( 99)األَْرِض ُكلُُّهْم َجِميعاً أََفأَْنَت ُتْكِرهُ النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوا ُمْؤِمنِيَن   ِبإِْذِن هللاَّ

ْجَس َعلَى الَِّذيَن الَ َيْعِقلُوَن  ولو شاء ربك يا محمد "قال ابن كثير في تفسيرها . 2(111)َوَيْجَعُل الرِّ

. 3"ألذن ألهل األرض كلهم في اإليمان بما جئتهم به فآمنوا كلهم، ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى

أي أتريد أنت أن تكره الناس في إدخال اإليمان في الهمزة لإلنكار "ويقول ابن جزي في تفسيرها 

قلوبهم وتضطرهم إلى ذلك، وليس ذلك إليك إنما هو بيد هللا، وقيل المعنى أفأنت تكره الناس بالقتال 

 .4...."حتى يؤمنوا

ومن حقوق غير المسلمين في الدولة اإلسالمية عدم جواز االعتداء على أرواحهم أو أموالهم أو 

من قتل نفساً معاهدة )ذلك مصون ال يجوز االعتداء عليه، قال صلى هللا عليه وسلم  أعراضهم، فكل

 .5(لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً 

ومن حقوق غير المسلمين المقيمين في دولة اإلسالم بأمان حمايتهم من كل معتد، والدفاع عنهم 

 .6غيره أن يعتدي على واحد منهم، ألنهم بعض الرعية إذا اعتدي عليهم، وال يجوز لمسلم أو

 :ومن حقوقهم زيارتهم وعيادتهم إذا مرضوا، وهو ما يتفق وبرهم والعدل إليهم كما قال هللا تعالى

 َِعِن الَِّذيَن لَْم ُيَقاِتلُوُكْم ِفي الِدين ُ َوُهمْ َولَْم ُيْخِرُجوُكم مِّن ِدَياِرُكْم أَن  الَ َيْنَهاُكُم هللاَّ َوُتْقِسُطوا إِلَْيِهْم إِنَّ  َتَبرُّ

َ ُيِحبُّ الُمْقِسِطيَن   .7(8)هللاَّ

ومن حقوق غير المسلمين في دولة اإلسالم إحسان معاملتهم، فالمسلم مأمور بإحسان معاملة 

قال رسول هللا صلى . البشر جميعاً، والسيما غير المسلمين الذين يعيشون معنا ويجاوروننا في دورنا

                                                           
 من سورة البقرة 256جزء من اآلية  1
 من سورة يونس 111،99اآليتان  2
 2/449تفسير القرآن العظيم، البن كثير،  3
 2/69كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، البن جزي،  4
 بغير جرمصحيح البخاري، كتاب الديات، باب إثم من قتل ذمياً  5
 92إبراهيم سليمان عيسى، ص.معاملة غير المسلمين في دولة اإلسالم، د 6
 من سورة الممتحنة 8اآلية  7
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أال من ظلم معاهداً أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس ) عليه وسلم هللا

 .1(فأنا حجيجه يوم القيامة

ومن حقوقهم حق اإلقامة في بلد معين واالنتقال منها لبلد آخر، ولهم أن يقيموا مع المسلمين أو 

 .2المدينةمنفردين في أماكن يفضلونها، ويستثنى من ذلك مكة و

، وإجابة دعوتهم في أي مناسبة، 3ومن حقوقهم تهنئتهم في المناسبات وتعزيتهم في المكروهات

 .4إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه –صلى هللا عليه وسلم  –لما روي أن يهودياً دعا النبي 

أمان، كل ما  وبالجملة فإن اإلسالم يكفل لغير المسلمين المقيمين في دولة اإلسالم بعقد ذمة أو

فيضمن لهم حريتهم الشخصية، وحرية ابداء الرأي، وحرية العقيدة الدينية، كما يكفل . يكفل للمسلمين

ؤمنهم ضد الفقر والحاجة، ويحترم يلهم حماية أموالهم ونفوسهم واعراضهم ونشاطهم االقتصادي، و

في اللجوء  بينهم وبين المسلمينجقهم في الملكية، كما يحترم حق المسلمين تماماً، كما يسوي اإلسالم 

 (.وهذا الحق هو موضوع البحث)هم ة حقوقإلى القضاء وطلب حماي

ولهم حق تولي الوظائف العامة، وقد تولى بعض منهم منصب الوزير، ومنهم من تولى قيادة 

 ..الجيش، ومنهم من أشرف على المدارس

المسلمون، كما يتمتعون بمميزات  وهم يتمتعون بكافة الحقوق العامة والخاصة التي يتمتع بها

، فيخضعون في ذلك ألحكامهم (األحوال الشخصية)خاصة فيما يتعلق بشئون األسرة وما يطلق عليها 

 .، على النحو الذي سيرد فيما بعد5الخاصة في شرائعهم

 

  

                                                           
 3152أخرجه أبوداود، في كتاب الخراج، باب في تعشير أهل الذمة، الحديث رقم  1
، أحكام أهل الذمة، البن القيم الجوزية، 7/128الموسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت،  2
1/141 
 1/162،161أحكام أهل الذمة، البن القيم الجوزية،  3
هن الذي يؤتدم به سواء كان زيتاً أو سمناً أو شحماً، ومعنى سنخة أي قديمة معتقة وتغير اإلهالة بكسر الهمزة الد 4

 .طعمها ولونها من قدمها
 3/211،211والحديث أخرجه اإلمام أحمد في المسند 

 11/195وانظر المغني البن قدامة، 
معاملة غير المسلمين في دولة . وما بعدها 197حازم عبدالمتعال الصعيدي، ص.النظرية اإلسالمية في الدولة، د 5

محمد رأفت عثمان، .د.اإلسالم وموقفه من غير المسلمين، أ. وما بعدها 87إبراهيم سليمان عيسى، ص.د.اإلسالم، أ
 وما بعدها 7/127الموسوعة الفقهية ، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت، . وما بعدها 3ص
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 الفصل األول

 حق المواطنين غير المسلمين في التقاضي أمام قضاء الدولة اإلسالمية

وهذا الحق كفلت الشريعة اإلسالمية حق جميع المواطنين في الدولة اإلسالمية في التقاضي، 

بين غني وفقير، أو كبير  في ذلك مقرر وثابت لجميع المواطنين في الدولة اإلسالمية، ال فرق

 وصغير، أو أمير وخفير، وال تمييز بين الناس في حق اللجوء إلى القضاء بسبب الجنس أو الدين أو

 .1اللون أو اللغة، فالكل أمام القضاء سواء

ومن الثابت في الفقه اإلسالمي أن لجميع األشخاص الحق في رفع دعاويهم أمام القضاء، ويجب 

على القضاء أن يسمع الدعوى من أي مدع على أي انسان، وال يجوز للقاضي أن يمنع أحداً من 

فقيراً جليالً أم حقيراً،  مالمدعى عليه غنياً أ ، سواء أكاناللجوء إليه، حماية لحق له اعتدى عليه

 .2فللسوقة العامي أن يدعي على ولي األمر

، حيث نص في المادة 2114وتنص الدساتير المصرية المتعاقبة على هذا الحق وآخرها دستور 

التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي ، "منه على أن  98

لى سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار اداري من رقابة القضاء، وتعمل ع

 ".وال يحاكم شخص إال أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم االستثنائية محظورة

 :كفالة الشريعة اإلسالمية لحق التقاضي

القتضاء في اللجوء إلى القضاء، منحت الشريعة اإلسالمية كل إنسان يقيم على أرضها الحق 

 .، أو دفع ظلم وقع عليهحقه

ن في هذا الحق، وال فرق في ذلك بين غني وفقير، أو مسلم وغيره، أو ووالناس جميعاً متساو

 .وطني وغيره

 ماداموايقيم بالدولة اإلسالمية من المسلميين والذميين والمستأمنين  واطنالحق كل م ويتمتع بهذا

 .على أرض الدولة اإلسالمية يوجدون

لجميع الناس المقيمين على أرض الدولة اإلسالمية يمثل الة الشريعة اإلسالمية لحق التقاضي وكف

ومساواتها بين جميع البشر في الحياة اآلمنة المستقرة، ومنع أي شخص من اللجوء تطبيقاً لعدالتها 

 .ألشخاصللقضاء لحماية حقه يمثل انتهاكاً خطيراً للحقوق وحماية للظلم الذي قد يقع على بعض ا

والشريعة اإلسالمية، في كفالتها لحق التقاضي لجميع المقيمين على أرض الدولة، ال تكتفي 

وتضمن حق كل واحد في الدخول إلى  التقاضي فقط بل تيسره بإزالة العقبات ووضوح مكان هبضمان

 .القاضي

                                                           
، وانظر 31حامد محمد أبوطالب، ص/اب األول، النظام القضائي، دمحاضرات في قانون المرافعات، الكت 1

الموضوع مفصالً في ضمانات صحة الحكم القضائي المدني، رسالة دكتوراه، أعدها سيد عبدالرحمن محمد الشقيري، 
 .186كلية الشريعة والقانون بأسيوط، ص

 .92البن أبي الدم، ص، أدب القضاء، 2/9نظرية الدعوى، للدكتور محمد نعيم عبدالسالم،  2
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يتمكن كل وصول كل شخص للقاضي جعل المسجد مكاناً له حتى ل اً وتيسيراً للتقاضي وضمان

واحد من الدخول، بدالً عن بيت القاضي ألنه لو كانت المحكمة في بيت القاضي الستطاع أن يمنع 

 –ومن هنا فقد كان رسول هللا . بعض الناس من الدخول، وحتى تتحقق العالنية في جلسات التقاضي

حتى  ،1دهيجلس في المسجد لفصل الخصومات، وكذلك فعل الصحابة من بع –صلى هلل عليه وسلم 

 .2يكون من حق كل فرد الدخول، وال يستطيع أحد أن يمنعه حتى ولو كان مشركاً 

بكل معنى الكلمة، جعل القضاء في اإلسالم قضاًء مجانياً إزالة للموانع من التقاضي بين الناس و

 يتقاضى القاضي أجراً من المتقاضين لقاء الفصل بينهم، وإنما يحصل على راتبه من بيت حيث ال

مال المسلمين فهو من عمال المسلمين، وأجل عمالهم، وهو قائم بمصالحهم، فعليهم رزقه، ومن 

يعاونه في أداء مهمته، وتكاليف ذلك كله من بيت مال المسلمين، حتى ال تقف رسوم التقاضي عائقاً 

 .أمام الفقير الذي ال يملك ما يدفعه رسوماً للتقاضي

الحق في اقتضاء الناس حقوقهم، لم يحرم الشارع أحداً من وضماناً لحق التقاضي وفاعلية هذا 

حقه في رفع دعواه للقضاء، وأوجب على القاضي أن يسمع الدعوى من أي مدٍع على أي أي مدعى 

، كبيراً أو عليه، يستوي في ذلك أن يكون المدعي أو المدعى عليه غنياً أو فقيراً، عربياً أو أعجمياً، 

فللسوقة العامي أن "، شريفاً أو وضيعاً، وزيراً أو خفيراً، جليالً أو حقيراً صغيراً، مسلماً أو كافراً 

 .3"يدعي على السلطان القاهر

كائناً من  وعلى ذلك فإذا رفع أي مدع دعواه للقضاء وجبت اجابته إلى دعواه واستدعاء خصمه

طلبه ضاع حقه، وهو كان لئال تضيع الحقوق، فقد يثبت حق لألدنى على األعلى، وإذا لم يجبه إلى 

وقد خضع عمر بن الخطاب وعلي ابي . أعظم ضرراً من حضوره مجلس القضاء فإنه ال نقص فيه

 .طالب للقضاء عندما ادعي عليهما

وهذا يدلنا على أن والية القضاء في التنظيم القضائي اإلسالمي يخضع لها جميع الناس بما فيهم 

 .4زاع معه يدخل تحت والية القضاء بإتفاق الفقهاءوالن –الذي ولى القاضي  –ولي األمر نفسه 

وبالجملة فإن الشريعة اإلسالمية كفلت وضمنت وسهلت حق التقاضي لجميع الناس على جميع 

 .الناس

وهذه المبادئ العامة والثابتة في الشريعة اإلسالمية، تسري على المواطنين المسلمين والمواطنين 

يتمتع بها المسلم يتمتع بها غير المسلم مادام مقيماً في دولة غير المسلمين على حد سواء، وكما 

 .اإلسالم العادل

  

                                                           
وألن القضاء في المسجد أنفى للتهمة عن "يعلل عالء الدين الطرابلسي جلوس القاضي في المسجد للقضاء بقوله  1

القاضي، وأسهل للناس للدخول عليه فأجدر أال يحجب عنه أحد، وأما المشرك فالنجاسة في اعتقاده ال على ظاهر بدنه 
 (.18لحكام، للطرابلسي، صمعين ا" )فال يصيب األرض منه شئ

محاضرات في قانون المرافعات، الكتاب األول، . 49التنظيم القضائي اإلسالمي، للدكتور حامد محمد أبوطالب، ص 2
 .36-35حامد محمد أبوطالب، ص/النظام القضائي، د

 .4/142، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للدسوقي، 92أدب القضاء، البن أبي الدم، ص 3
حامد محمد ابوطالب، /منع القضاء من نظر أعمال السيادة في الشريعة اإلسالمية القانون المصري، د 4
 .93،94،95ص
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 ينالتقاضي بين غير المسلم

 :غير المسلمينالقضاء بين 

ْحِت َفإِن َجاُءوَك َفاْحُكم َبْيَنُهْم أَْو أَْعِرْض َعْنُهمْ   :قال هللا تعالى الُوَن لِلسُّ اُعوَن لِْلَكِذِب أَكَّ َوإِن  َسمَّ

وَك َشْيئاً  َ ُيِحبُّ الُمْقِسِطيَن  ُتْعِرْض َعْنُهْم َفلَن َيُضرُّ َوَكْيَف ( 42)َوإِْن َحَكْمَت َفاْحُكم َبْيَنُهم ِباْلقِْسِط إِنَّ هللاَّ

ُموَنكَ  ِ ُثمَّ َيَتَولَّْوَن ِمْن َبْعِد َذلِكَ  ُيَحكِّ ْوَراةُ ِفيَها ُحْكُم هللاَّ ا أَنَزْلَنا ( 43)ِباْلُمْؤِمِنيَن  َوَما أُْولَِئكَ  َوِعنَدُهُم التَّ إِنَّ

ْوَراَة فِيَها ُهًدى بِيُّوَن الَِّذيَن أَْسلَُموا لِلَِّذيَن َهاُدوا التَّ انِيُّونَ  َوُنوٌر َيْحُكُم ِبَها النَّ بَّ َواألَْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوا  َوالرَّ

 ِ َوَمن لَّْم َيْحُكم  َتْشَتُروا ِبآَياِتي َثَمنا ً َقلِيالً  َوالَ  َواْخَشْونِ  ْخَشُوا النَّاسَ َوَكاُنوا َعلَْيِه ُشَهَداَء َفالَ تَ  ِمن ِكَتاِب هللاَّ

ُ َفأُْولَئَِك ُهُم الَكافُِروَن   .1(44)ِبَما أَنَزَل هللاَّ

اختلف في سبب نزولها والراجح ما رواه اإلمام مالك في الموطأ ورواه : سبب نزول هذه اآليات

صلى هللا عليه  –أنها نزلت في اليهود جاءوا إلى رسول هللا : لترمذي وأبو داوودالبخاري ومسلم وا

ما تجدون  –صلى هللا عليه وسلم  –فقال لهم رسول هللا . ايإن رجالً منا وامرأة زن: فقالوا له –وسلم 

الرجم  كذبتم إن فيها آية: قال عبدهللا بن سالم. في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون

فأتوا بالتوراة، فأتوا بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبدهللا بن 

فأمر بهما . صدق يا محمد، فيها، آية الرجم: فقالوا. ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح: سالم

 .2فرجما –عليه وسلم  صلى هللا –رسول هللا 

 :بينهموجوب الحكم 

ير ولي األمر في الحكم يتخ َفإِن َجاُءوَك َفاْحُكم َبْيَنُهْم أَْو أَْعِرْض َعْنُهْم   :ظاهر قول هللا تعالى

 .بينهم أو اإلعراض عنهم إذا رفعوا األمر للحاكم

وقد اختلف السلف في بقاء هذا الحكم وهو التخيير، فقال بعضهم إذا رفعوا األمر للحاكم فإن شاء 

 .عرض عنهم وردهم إلى دينهمأنهم وإن شاء حكم بي

وبهذا قال ابن . التخيير منسوخ فمتى رفعوا األمر للحاكم حكم بينهم بدون تخيير: وقال آخرون

 –صلى هللا عليه وسلم  –كان رسول هللا : ومجاهد وعكرمة، حيث قالوا –رضي هللا عنه  –عباس 

َوأَِن اْحُكم   :أحكامهم، حتى نزل قول هللا تعالى مخيراً إن شاء حكم بينهم أو أعرض عنهم فردهم إلى

 ُ بِْع أَْهَواَءُهمْ  َوالَ  َبْيَنُهم ِبَما أَنَزَل هللاَّ .....َواْحَذْرُهْم  َتتَّ
 –صلى هللا عليه وسلم  –حيث أمر رسول هللا . 3

 .أن يحكم بينهم بما أنزل هللا في كتابه

يقال بالرأي، ألن العلم بتواريخ نزول اآليات ال يدرك عن طريق الرأي  والقول بالنسخ ال

َوأَِن   :واالجتهاد، إنما طريقه التوقيف، ولم يقل من قال بالتخيير إن آية التخيير نزلت بعد قوله تعالى

 ُ أن يذكر النسخ، وإنما حكى مذهبهم في التخيير دون . وأن التخيير نسخه  اْحُكم َبْيَنُهم ِبَما أَنَزَل هللاَّ

ُ   :فثبت نسخ التخيير بقوله تعالى  . َوأَِن اْحُكم َبْيَنُهم ِبَما أَنَزَل هللاَّ

                                                           
 من سورة المائدة 44،43،42اآليات  1
 .2/621،619أحكام القرآن، البن عربي،  2
 من سورة المائدة 49جزء من اآلية  3
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ُ َفأُْولَِئَك ُهُم الَكاِفُرونَ   :كما يدل قوله تعالى َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أَنَزَل هللاَّ
فإن من أعرض عنهم  1

 .2أنزل هللاولم يحكم بينهم فيما اختلفوا فيهم، لم يحكم بما 

وقول ابن عباس ومن معه في القول بنسخ التخيير أرجح، ومن ثم فالقاضي ملزم بالحكم بينهم بما 

اإلسالم  كفلها أنزل هللا، والقول بغير ذلك يجعل أهل الذمة والمستأمنين فاقدين للحماية القضائية التي

 .عليهمالذمة والمستأمنون لهم ما للمسلمين وعليهم ما وأهل  .للمسلمين

 :توقف الحكم بينهم على رفع األمر للحاكم

وجوب الحكم بينهم فيما اختلفوا فيه يتوقف على رفع األمر للحاكم، السيما في المعامالت 

 .3"الحكم ليس بحق للحاكم على الناس، وإنما هو حق للناس عليه"ذلك أن . واألحوال الشخصية

، بين الناس عموماً، إال إذا رفع األمر إليهوعلى ذلك فليس للقاضي أن يتصدى لفض المنازعات 

وهذا واضح تماماً في المنازعات في . وإذا لم يرفع إليه فليس له أن يتصدى للحكم من تلقاء نفسه

 من المجني عليه أو حوال الشخصية، وكذلك األمر في الجرائم، حيث يرفع إليه األمرألالمعامالت وا

 .ى القاضي لتطبيق حكم الشرع على الجانيممن يخصصه ولي األمر لرفع الجريمة إل

 4 َفإِن َجاُءوَك َفاْحُكم َبْيَنُهْم أَْو أَْعِرْض َعْنُهمْ   :ويدل على ذلك قول هللا تعالى

عراض عنهم متوقف على مجيئهم، ومن ثم إذا لم الحكم بينهم أو اإلأن : وجه الداللة من اآلية

 .يما في المعامالت والمواريث واألنكحةساليأتوا ال يتعرض لهم الحاكم من تلقاء نفسه، 

فأما شرط المجئ فلم تقم الداللة على " ن النسخ يتعلق بالتخيير فقطأة، وقضية نسخ حكم هذه اآلي

 .5"نسخه فينبغي أن يكون حكم الشرط باقياً 

وإذا كانت اآلية تشترط المجئ إلى الحاكم، فهل يشترط أن يرضى المدعي والمدعى عليه بحكم 

 كم؟الحا

أرى أنه ال يشترط إال رفع األمر للحاكم للتصدي لفصل النزاع، ألن المدعى عليه هو من ُيجبر 

أما المدعي فإنه ال يجبر على الخصومة، وهو من إذا تركها . على الخصومه وإذا تركها ال يترك

في فضالً عن الحديث في القضاء وليس التحكيم، حيث يشترط رضا المدعي والمدعى عليه . 6ترك

 .اللجوء للتحكيم، بينما ال يشترط ذلك في التقاضي أمام القضاء

ويجب على القاضي أن يتصدى لفصل النزاع سواء كان النزاع بين ذميين أو بين ذمي ومستأمن، 

 .أو بين مسلم وذمي أو مستأمن، أياً كان المدعي منهما والمدعى عليه، فهما سواء في ذلك تماماً 

  

                                                           
 من سورة المائدة 44جزء من اآلية  1
 2/435،434للجصاص،  أحكام القرآن، 2
 2/621أحكام القرآن البن العربي،  3
 .من سورة المائدة 42جزء من اآلية  4
 2/437أحكام القرآن، للجصاص،  5
 1/187محمد نعيم عبدالسالم، .نظرية الدعوى، د 6
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 :ضاءتولية غير المسلم الق

فال يجوز أن يتولى القضاء  1اتفق الفقهاء لجواز القضاء على المسلمين أن يكون القاضي مسلماً 

ُ لِْلَكاِفِريوَ  ...... :واعتمدوا في ذلك على قول هللا تعالى. عليهم غير المسلم َن َعلَى لَن َيْجَعَل هللاَّ

الُمْؤِمِنيَن َسبِيالً 
2. 

القضاء تجعل للمولى سلطة وعلوا على الرعية، بنفاذ أوامره وجه الداللة من اآلية أن والية 

عليهم، وغير المسلم ممنوع من ذلك، ألن هللا لن يجعل لهم سبيالً على المؤمنين، وتولية غير المسلم 

واآلية تنهانا أن نجعل لغير المسلم علينا سبيالً أي . على المسلمين صغار وفيه هوان وذلة للمسلمين

 .هيمنة

د الفقهاء في منع غير المسلم من تولي القضاء على أن القضاء مبني على الشهادة، كما اعتم

 .والشهادة يشترط فيها اإلسالم، فكذلك القضاء

د اختلف فيه الفقهاء المسلمين في الدولة اإلسالمية، فقغير وأما تولية غير المسلم القضاء على 

 :على النحو التالي

المسلمين،  غير إلى عدم جواز تولية غير المسلم قاضياً علىذهب جمهور الفقهاء : القول األول

 .حيث يشترط اإلسالم في القاضي هنا أيضاً 

ز تولية غير حيث يجي –رحمه هللا  –وهو ما يراه اإلمام األعظم أبوحنيفة النعمان : القول الثاني

 .المسلم القضاء على غير المسلمين

 :أدلة جمهور الفقهاء

اِتلُوا الَِّذيَن الَ قَ  : قال تعالى. المجتمع المسلم البد أن تكون الكلمة العليا فيه للمسلمين: أوالً 

 ِ ُ يُ  الَ وَ  اْلَيْوِم اآلِخرِ بِ  الَ وَ  ُيْؤِمُنوَن ِباهللَّ َم هللاَّ ُموَن َما َحرَّ ِديُنوَن ِديَن الَحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا يَ  الَ وَ  َرُسولُهُ وَ  َحرِّ

 3ُهْم َصاِغُرونَ وَ  الِكَتاَب َحتَّى ُيْعُطوا الِجْزَيَة َعن َيدٍ 

عالء لشأنه بنفاذ قوله على غيره شاء أم فيه إأن تقليد غير المسلم القضاء : وجه الداللة من اآلية

لذلك ال يجوز تقليدهم القضاء ولو على . أبى، وكانت له الهيمنة والوالية، وهذا يتنافى مع الصغار

 .سلمينغير الم

 4"اإلسالم يعلو وال يعلى عليه"أنه قال  –صلى هللا عليه وسلم  –ما روي عن رسول هللا : ثانياً 

أنه يفيد علو أهل اإلسالم على من سواهم، وتولية غير المسلم القضاء : وجه الداللة من الحديث

 .رفع لشأنه وإعالء له وهو ما يتنافى وما يقتضيه الحديث

                                                           
المغني، . 4/617الشرح الصغير، للدردير، . 6/291كشاف القناع، للبهوتي، . 2/421بداية المجتهد، البن رشد،  1

الموسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية . 61األحكام السلطانية، البي يعلي، ص. 4/12البن قدامة، 
 33/291بالكويت، 

 من سورة النساء 141جزء من اآلية  2
 من سورة التوبة 29اآلية  3
 4/67أخرجه الدارقطني، سبل السالم، للصنعاني،  4
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القضاء فصل الخصومات وفقاً ألحكام الشرع، وغير المسلم جاهل باألحكام القصد من : ثالثاً 

 .1الشرعية

العدالة من شروط القاضي، ولذلك فإن الفاسق ممنوع من تولي القضاء مع أنه أحسن حاالً : رابعاً 

 .من غير المسلم، فيكون غير المسلم ممنوعاً من تولي القضاء من باب األولى

 :أدلة األحناف

ِخُذوا الَيُهودَ يَ   :ول هللا تعالىق: أوالً  َها الَِّذيَن آَمُنوا الَ َتتَّ ى أَْولَِياَء َبْعُضُهْم أَْولَِياُء رَ النََّصاوَ  ا أَيُّ

.... َبْعٍض 
2. 

أفادت هذه اآلية أن غير المسلمين بعضهم أولياء بعض، فيتناول هذا والية : وجه الداللة من اآلية

 .3القضاء بعضهم على بعض

 .على الوالية الوأجيب عن هذا الدليل بان اآلية محمولة على المواالة 

شهادة غير المسلم جائزة على غير المسلم، فيجوز قضاؤه عليهم، ويكون هذا نوعاً من : ثانياً 

 .4تخصيص القضاء

جرى العرف في البالد اإلسالمية منذ فجر التاريخ اإلسالمي على تعيين قضاة من أهل : ثالثاً 

 .ليحكموا بينهم الذمة

وأن عرف الوالة جرى على تقليد القضاء على غير المسلمين  5وهذا واضح في كالم المواردي

 .لقاض غير مسلم

وحاول الرد على هذا الدليل بأن هذا التقليد هو تقليد زعامة ورئاسة ال تقليد حكم وقضاء، 

يقبل اإلمام قوله فيما حكم به بينهم، وال : قال. وأضاف إنما يلزمهم حكمه اللتزامهم له، ال لزومه لهم

 .6يجبروا عليه وكان حكم اإلسالم عليهم أنفذ ولذلك إذا امتنع غير المسلمين من تحاكمهم إليه لم

واألستاذ الدكتور محمد  7وأرجح رأي اإلمام أبي حنيفة، وقد رجحه فضيلة الشيخ عبدالعال عطوة

 :محمد رأفت عثمان لعدة أمور

بن العاص، بعدما حنفية له أصل شرعي، وهو أن عمرو استند إليه الأن العرف الذي : األول"

فتح مصر ولى القضاء قضاة بين النصارى ليحكموا بين أهل ديانتهم، ولما بلغ ذلك عمر بن الخطاب 

 .أقره ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة، وهذا هو أصل القضاء الملي في البالد المصرية

                                                           
 78محمد رأفت عثمان، ص/د.قه اإلسالمي، أالنظام القضائي في الف 1
 من سورة المائدة 51جزء من اآلية  2
 79محمد رأفت عثمان، ص/د.النظام القضائي في الفقه اإلسالمي، أ 3
محاضرات في قانون المرافعات، . 1/52روضة القضاة، للسمناني، . 5/355حاشية ابن عابدين، البن عابدين،  4
 58حامد محمد أبوطالب، ص/د

 65في األحكام السلطانية، ص 5
، الموسوعة الفقهة، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت، 66،65األحكام السلطانية، للماوردي، ص 6
33/295 

 81هامش  محمد رأفت عثمان في النظام القضائي في الفقه اإلسالمي،/د.، أشار إليه أمحاضرات في علم القضاء 7
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هاء الحنفية أن القول بجواز تولية غير المسلم القضاء بين أهل ديانته أنه يفهم من كالم فق: الثاني

إنما هو نوع من التسامح مع أهل الذمة، فال ينبغي أن يفهم من هذه التولية أكثر من هذا، فال يفهم منها 

ة القضاء أن يولي غير المسلم، ألن من يتولأنه يجب على رئيس الدولة اإلسالمية أو من له حق 

المقررة أن كل والية عامة في بالد اإلسالم، إنما تسند للمسلمين ال إلى غيرهم، كما ال يفهم األصول 

منها أن غير المسلمين مجبرون على أن يتحاكموا إلى القاضي غير المسلم، ألن لهم الحق في 

 .التقاضي إلى القاضي المسلم

ليست على المسلمين، وإنما عليهم  أن هذه التولية ال تنفي الصغار عنهم، ألن هذه التولية: الثالث

هذه التولية علو على المسلمين،  يأنفسهم، فالصغار الزم لهم لكفرهم وألدائهم الجزية، كما أنه ليس ف

 .1"ألن العلو ال يتحقق إال إذا شملت التولية الحكم بين المسلمين، وهذا غير حاصل

غير المسلمين أما إذا كانت وتقتصر سلطة القاضي غير المسلم على فصل الخصومات بين 

 .الخصومة بين مسلم وغير مسلم يكون االختصاص بنظرها للقاضي المسلم رجوعاً للوالية العامة

 .2ويجب على القاضي أن يحكم بينهم، بغير خالف ألنه يجب دفع ظلم كل واحد منهما عن صاحبه

 

 

  

                                                           
 81،81محمد رأفت عثمان، ص/د.اإلسالمي، أ النظام القضائي في الفقه 1
 12/383المغني، البن قدامة،  2
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 الفصل الثاني

 المسلمين في الدولة اإلسالميةى غير علاإلسالمية مدى تطبيق أحكام الشريعة 

إذا رفع نزاع بين غير المسلمين، أو بين واحد منهم وبين مسلم، فهل تنطبق أحكام الشريعة 

 اإلسالمية على هذا النزاع أم تطبق عليهم شرائعهم؟

 :ال شك أن األمر يختلف بحسب طبيعة النزاع على النحو اآلتي

 :1الجرائم: أولا 

أحكام الشريعة اإلسالمية على غير المسلمين الذين يقعون في جريمة في تطبيق  اختلف الفقهاء

 .في الدولة اإلسالمية

حيث يرى اإلمام مالك والشافعي وأحمد وأبويوسف أن الشريعة اإلسالمية تطبق على كل جريمة 

. حربياً ترتكب داخل حدود دولة اإلسالم، سواء كان مرتكب الجريمة مسلماً أو ذمياً أو مستأمناً أو 

ملزم بأحكام الشريعة بعقد الذمة  ذمياسالمه، وكذلك ال سلم ملزم بأحكام الشريعة باعتبارذلك أن الم

. الذي التزم بمقتضاه بأحكام اإلسالم في مقابل األمان الدائم والعصمة الدائمة لنفسه وعرضه وماله

فحكمه . مان ودخوله دار اإلسالموأيضاً المستأمن ملزم بأحكام الشريعة اإلسالمية بناًء على طلبه األ

 .قامته مؤقتةإوالمستأمن مته دائمة اقإالذمي، والفرق بينهما أن الذمي  حكم

وكذلك الحربي الذي وجد في دولة اإلسالم ألي سبب وتردى في جريمة، فإنه يعاقب وفقاً ألحكام 

هذه الدولة تطبق أحكام يعرف أن  –حتى وإن كان مخالفاً  –ألنه بمجرد دخوله . الشريعة اإلسالمية

 .الشريعة اإلسالمية

الجرائم التي يرتكبها مسلم أو كما يرى أصحاب هذا الرأي أن الشريعة اإلسالمية تطبق على 

ما يرتكبونه خارج دولة اإلسالم، فال عقاب حرب، بخالف الحربي أو المستأمن فذمي في دار ال

 .عليهما في دار اإلسالم

، ألن الحربي والمستأمن إذا ارتكب جريمة خارج حدود الدولة وأرى أن هذا الرأي محل نظر

لكن إذا . اإلسالمية قد ال يعاقب عليها في الدولة اإلسالمية، ألنه ليس من رعاياها، وال والية لها عليه

ارتكب جريمة في حق الدولة اإلسالمية، كالتجسس وقتل بعض المسلمين، فإذا تمكنت منه الدولة 

اكم وتطبق عليه أحكام الدولة اإلسالمية، حتى وإن كان الفعل مباحاً وغير معاقب اإلسالمية فإنه يح

كالتجسس أو االنضمام لجيش يحارب الدولة اإلسالمية، فمن يقوم بذلك . عليه في الدولة األخرى

لصالح دولته ال يعاقب فيها، ولكن إذا قدر عليه وتمكنت منه الدولة اإلسالمية، فال شك في محاكمته 

 .ابه وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالميةوعق

ويرى أبو حنيفة أن الشريعة اإلسالمية تطبق على الجرائم التي تقع في دار اإلسالم من المسلم أو 

م الشريعة إذا كانت الجريمة تمس حقاً هلل تعالى، كاأح االذمي، أما المستأمن والحربي فال تطبق عليه

                                                           
 .وما بعدها 59الجناية بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، سفر غرم هللا الدميني، ص 1
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وذلك ألن المستأمن والحربي لم يدخال . اعتداء على حق األفرادوإنما يعاقبان إذا كانت الجريمة تمثل 

 .الدولة اإلسالمية بإقامة دائمة وإنما لحاجة مؤقتة

كما يرى اإلمام أبو حنيفة وأبو يوسف أن الجرائم التي تقع خارج حدود الدولة اإلسالمية ال تطبق 

مستأمن أو حربي، ثم دخل دولة عليها أحكام الشريعة اإلسالمية سواء وقعت من مسلم أو ذمي أو 

ذلك أن األمر عنده يتعلق بوالية الدولة، ولما كانت والية الدولة محددة بحدودها فال تستطيع . اإلسالم

 .أن تقيم أحكام اإلسالم خارج حدودها

ومن الواضح أن قول األئمة الثالثة مالك والشافعي وأحمد ومعهم أبويوسف من الحنفية أرجح في 

 .1هللا وحقوق العباد قالشريعة اإلسالمية بدون تفريق بين حقو تطبيق أحكام

مة من جرائم الحدود كالزنا أو القذف أو يوعلى ذلك إذا ارتكب واحد من غير المسلمين جر

السرقة أو قطع الطريق، يعاقب بالعقاب المحدد لها في الشريعة اإلسالمية، شأنه في ذلك شأن 

يعاقب عليه العتقادهم حله، ومراعاة لعهد الذمة، إال إن أظهروا المسلمين، إال شرب الخمر حيث ال 

 .شربها فيعزرون وهذا عند جمهور الفقهاء

 ويختص غير المسلمين في الدولة اإلسالمية ببعض األحكام

وإذا ارتكب غير المسلم قتالً عمداً وجب عليه القصاص، إذا كان القتيل مسلماً أو ذمياً بال خالف 

القتيل مستأمناً عند جمهور الفقهاء خالفاً لرأي أبي حنيفة، ألن عصمة المستأمن مؤقتة وكذلك إذا كان 

 .فكان في حقن دمه شبهة تسقط القصاص

أما إذا كان القتل خطأ فال فرق بين المسلم وغيره في وجوب الدية، سواء كان القتيل مسلماً أو 

 .غير مسلم

سلم، وتقطع يد غير المسلم بسرقة مالهما، وبهذا وتقطع يد المسلم بسرقة مال المسلم أو غير الم

 .2قال الشافعي وأصحاب الرأي، قال ابن قدامة، وال نعلم فيه مخالفا

أما إذا ارتكب غير المسلم في الدولة اإلسالمية جريمة من الجرائم التي يعاقب فيها بعقوبة 

 .3تعزيرية، فيسري على غير المسلمين ما يسري على المسلم

 :ةالمعامالت المالي: ثانياا 

القاعدة في المعامالت المالية كالبيع واإلجارة والقرض والرهن وسائر التصرفات الماليةأن غير 

المسلمين المقيمين في الدولة اإلسالمية بعقد ذمة أو أمان كالمسلمين، وتسري عليهم فيها أحكام 

لغير المسلم أن يتعامل به في دولة  الشريعة اإلسالمية، وكل عقد يجوز للمسلم عقده والتعامل به يجوز

 .اإلسالم

                                                           
 61-56الجناية بين الفقه اإلسالمي، والقانون الوضعي، لمسفر غرم هللا الدميني، ص 1
 12/451المغني، البن قدامة،  2
 7/137،136،135الموسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت،  3



- 16 - 
 

وكذلك البيوع التي ال تصح من المسلمين ويحظر التعامل بها كالربا والعقود الفاسدة، ال تصح من 

 .1غير المسلمين المقيمين في دولة اإلسالم

فيهما فيما بينهم، ألنهم  همويستثنى من ذلك التعامل في الخمر والخنزير، حيث يجوز تعامل

مقرون على أن تكون ماالً لهم، ولو لم يجز تعاملهم فيها واالنتفاع بها لخرجت من أن تكون ماالً لهم، 

وال نعلم خالفاً بين الفقهاء فيمن استهلك لذمي خمراً " 2قال الجصاص. ولما وجب على متلفها الضمان

خمر من أهل الذمة في العشور فكتب إليهم عمر أن أن عليه قيمتها، وقد روي أنهم كانوا يأخذون ال

ومن ثم فلهم بيعهما ". ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها فهذان مال لهم يجوز تصرفهم فيهما

 .وتبادلهما فيما بينهم

ا ضمن إن ما، وإذا أتلفهمتالفهإالخمر والخنزير، فال يجوز ألحد  ومادام يجوز لهم أن يتعاملوا في

بالقيمة وإن كان ذمياً بالمثل، ألن عقد الذمة إذا عصم عيناً قومها كنفس اآلدمي، وقد عصم  كان مسلماً 

 .يتمولونها مال خمر الذمي، بدليل أن المسلم يمنع من اتالفها، فيجب أن يقومها، وألنها

م وقال األمام الشافعي وأحمد ال يجب ضمان الخمر والخنزير سواء كان متلفه مسلماً أو ذمياً لمسل

بيع الخمر والميتة إن هللا ورسوله حرم "عليه وسلم واستدال بقول الرسول صلى هللا . ذميلأو 

ن مضموناً في تجب قيمته كالميتة، وألن مالم يكوما حرم بيعه ال لحرمته ال  3"والخنزير واألصنام

 .4ةحق المسلم لم يكن مضموناً في حق الذمي كالمرتد وألنها غير متقومة فال تضمن كالميت

 .وز االعتداء عليهما بإتالفهماة عصم الخمر والخنزير فال يجواألول أرجح ألن عقد الذم

، من أن المعامالت المالية لغير المسلمين تسري عليها الشريعة اإلسالمية ويدل على ما سبق

ُ   :قول هللا تعالى كالمسلمين،  ِبْع أَْهَواَءُهمْ  َوالَ  َوأَِن اْحُكم َبْيَنُهم ِبَما أَنَزَل هللاَّ  .5 .....َتتَّ

وجه الداللة من اآلية أن هللا سبحانة وتعالى أمر رسوله أن يحكم بينهم بما أنزل في كتابه وال يتبع 

 .أهواءهم

كما يدل على منعهم من الربا أن النبي صلى هللا عليه وسلم كتب إلى أهل نجران إما أن تذروا 

فجعلهم النبي صلىى هللا عليه وسلم في حظر الربا . ورسولهالربا وإما أن تأذنوا بحرب من هللا 

َبا  :قال تعالى. ومنعهم منه كالمسلمين اِس ِباْلَباِطِل  َوَقْد ُنُهوا َعْنهُ  وأَْخِذِهُم الرِّ ...َوأَْكلِِهْم أَْمَواَل النَّ
6. 

ن أكل أموال الناس أخبر هللا سبحانه وتعالى أنهم منهيون عن أخذ الربا وع: وجه الداللة من اآلية

 .بالباطل

ولة اإلسالم كالمسلمين في المنع من الربا والعقود الفاسدة دوعلى ذلك فغير المسلمين المقيمين في 

 .1المحظورة

                                                           
 2/436أحكام القرآن، للجصاص، . 7/131الموسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت،  1
 2/436أحكام القرآن، للجصاص،  2
 1581يتة والخنزير واألصنام، الحديث رقم صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الخمر والم 3
 7/424المغني البن قدامة،  4
 من سورة المائدة 49جزء من اآلية  5
 من سورة النساء 161جزء من اآلية  6
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وهم كالمسلمين في عقود البيع واإلجارة والقرض والرهن وسائر العقود لهم أن يعقدوها مع 

لدى غير المسلم، فقد ثبت أن سيدنا علي بن ابي  ويجوز أن يعمل مسلم أجيراً . بعضهم ومع المسلمين

. 2طالب أجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة وأتى بذلك النبي صلى هللا عليه وسلم فأكله

، وألنه ال صغار عليه في 3وفعل ذلك رجل من األنصار وأتى به النبي صلى هللا عليه وسلم فلم ينكره

 .5للذمي لخدمته وقيل ال تجوز اجارة المسلم. 4ذلك

وتثبت الشفعة لغير المسلم على غير المسلم، كما تثبت لغير المسلم على المسلم على خالف في 

 .6ذلك

 

 :والمواريث أحكام األسرة أو األحوال الشخصية أو األنكحة: ثالثاا 

 غير المسلمين المقيمين في الدولة اإلسالمية على ال تسري أحكام الشريعة اإلسالمية على

 بعض المسائل التي تتعلق باألسرة، وهي ما يطلق عليها اآلن األحوال الشخصية، ويطلق عليها

 .وتشمل الزواج والطالق والخلع واإليالء والظهار والعدة والنفقات ونحوها. الفقهاء األنكحة

هذه المسائل ال تطبق عليها أحكام الشريعة اإلسالمية، وإنما من العدل المطلق أن تحكم هذه 

المسائل بشرائعهم، ألن لها صلة بالعبادة، ومن ثم تنطبق عليها شرائعهم، وال تسري عليها أحكام 

فاألمر الجائز في شريعتهم في هذه األمور يطبقونه، حتى ولو كان محظوراً في . الشريعة اإلسالمية

عهم فلهم ذلك، كالنكاح بدون مهر، أو في العدة، أو نكاح المحارم، إذا كان جائزاً في شر. شريعتنا

 .حتى وإن خالف الشريعة اإلسالمية

وعلى ذلك فاإلسالم ال يتدخل في تنظيم مسائل األحوال الشخصية لغير المسلمين المقيمين في 

الدولة اإلسالمية، بل يتركون يتبعون ما تقضي به شرائعهم، حتى ولو كانت مخالفة لما تقضي به 

فالمجوس يتزوجون من بناتهم . العام في دولة اإلسالمتعاليم اإلسالم، بل ولو تنافت مع النظام 

 .وأخواتهم، فلهم أن يفعلوا ذلك بالرغم من منافاته للنظام العام في دولة اإلسالم

حيث لم تصل األنظمة الوضعية في العالم . واتجاه المسلمين في ذلك يمثل أرقى سلوك في العالم

في كل شيء أو المتمدينة والتي ترفع راية الحرية  لهذا الرقي، ذلك أن الدول التي توصف بالمتقدمة

تمنع المسلم المقيم لديهم من تطبيق أحكام شريعته في الزواج بأكثر من واحدة ويحرمون ذلك 

ولكن األغرب أنهم ال يمنعون أحداً من معاشرة عشرات النساء دون . ويعتبرونه مخالفاً للنظام العام

 .7!!!!زواج

                                                                                                                                                                               
 2/436أحكام القرآن، للجصاص،  1
 2/818أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الرهون، باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة،  2
 2/818/819ماجه في سننه في كتاب الرهون، باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة، أخرجه ابن  3
 6/371المغني البن قدامة،  4
 8/135المرجع السابق  5
 7/524المرجع السابق  6
، الموسوعة الفقهية، وزارة األوقاف 199حازم عبدالمتعال الصعيدي، هامش ص.النظرية اإلسالمية في الدولة، د 7

 2/436، أحكام القرآن، للجصاص، 7/133اإلسالمية بالكويت، والشئون 
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قد ثبت أن النبي صلى هللا عليه وسلم "من اقرارهم على أنكحتهم بأنه واستدل الجصاص لما سبق 

أخذ الجزية من مجوس هجر مع علمه بأنهم يستحلون نكاح ذوات المحارم ومع علمه بذلك لم يأمر 

بالتفرقة بينهما وكذلك اليهود والنصارى يستحلون كثيراً من عقود المناكحات المحرمة ولم يأمر 

النصارى الذين دخلوا عقد لهم الذمة من أهل نجران ووادي القرى وسائر اليهود وبالتفرقة بينهم حين 

 .1"وا بإعطاء الجزية، وفي ذلك دليل على أنه أقرهم على مناكحاتهمضفي الذمة ور

، فإن رضي بها الزوجان طبقت أحكام بأحكامنا ولكن يراعى أنهم إذا رفعوا األمر إلينا ورضوا

فض واحد منهما لم يعترض عليه، إال في النكاح بغير شهود والنكاح في الشريعة اإلسالمية، وإن ر

 .وهذا عند ابي حنيفة. العدة فإنه ال يفرق بينهما

وقال اإلمام محمد إذا رضي أحدهما أجبرا معاً على أحكام الشريعة حتى وإن رفض اآلخر، إال 

 .في النكاح بغير شهود

إن رفضوا، إال في النكاح بغير شهود نجيزه إذا وقال اإلمام أبويوسف يحملون على أحكامنا و

 .2تراضوا بها

أما بالنسبة للمواريث فاألصل أن غير المسلمين ال يخضعون ألحكام الشريعة اإلسالمية فيها إال 

بإرادتهم، بمعنى أن المواريث تسري عليها أحكام شرائعهم، ما لم يحدث خالف ويترافعون إلينا، فإذا 

 .الدولة فتسري عليهم أحكام الشريعة اإلسالميةرفعوا أمرهم لقضاء 

يطبقون شرائعهم، إال إذا رفعوا األمر والمواريث والخالصة أنه في مسائل األحوال الشخصية 

 .إلينا فإننا نطبق عليهم أحكام الشريعة اإلسالمية على التفصيل السابق

  

                                                           
 2/436أحكام القرآن، للجصاص،  1
 المرجع السابق بذات الصفحة 2
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 خاتمة

 نتائج البحث

 :ظهر من هذا البحث النتائج التالية

سوى اإلسالم بين المسلمين وغير المسلمين المقيمين في دولة اإلسالم، وبين أنهم من أهل  :أولا 

 الدار وأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا

حق اللجوء لقضاء  –كما هو للمسلم تماماً  –ظهر من البحث أن من حق غير المسلم  :ثانياا 

 الدولة طلباً لحماية حقه في جميع المجاالت

الشريعة اإلسالمية بهذا الحق وتضمنه للمسلم وغير المسلم المقيم في دولة اإلسالم،  تتكفل: ثالثاا 

 وتعمل على تقريبه وتسهيله

ظهر من البحث أن الشريعة اإلسالمية توجب القضاء بين غير المسلمين في منازعاتهم إذا  :رابعاا 

 رفعوا األمر إلينا

مين للحكم بينهم وهو مظهر من مظاهر أظهر البحث جواز تعيين قاض من غير المسل :خامساا 

 سماحة اإلسالم

تبين من البحث احترام الشريعة اإلسالمية لمشاعر وحقوق غير المسلمين المقيمين في  :سادساا 

الدولة اإلسالمية، حيث أوجبت تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية على الجرائم باعتبارها من النظام 

ألموال بالمخالفة المعامالت عموماً مع احترامها لما يعتبرونه من العام في دولة اإلسالم، كما تحكم ا

للشريعة اإلسالمية كالخمر والخنزير، كما اتاحت الفرصة لهم في تطبيق شرائعهم الخاصة على 

 .أحوالهم الشخصية وهذا مقتضى السماحة والعدل من شريعة السماء
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقدمة

ُرسولُ ُأرسلُ ُالذيُهللُالحمدُ  ُظهرُ ليُ ُالحقُ ُودينُ ُبالهدىه ُكُ كلُ ينُُ الدُ علىُه ُولو ُالمشركونرُ ه ،ُه
ُ.هُأجمعينُ وعلىُآلهُوصحبُ ُ،دناُمحمدُ سيُ ُ،األنامُالمُعليُخيرُ الةُوالسُ والصُ 

ُ،،،وبعد

ادْع ُإ ل ىُُ:فقالُتعالىُ؛هدعوتُ ُجعلُمنُاإلقناعُبالحسنىُوسيلةُ ُالحنيفُ ُالدينُاإلسالميُ ُفإنُ 
ُو اْلم ْوع ظُ  ة  ْكم  ُب اْلح  ُر ب ك  ُع ْنُس ب يل  ُض ل  ُب م ْن ُأ ْعل م  ُه و  ُر ب ك  ُإ ن  ُأ ْحس ن  ُب ال ت يُه ي  ُو ج اد ْله ْم ُاْلح س ن ة  ة 
ُأ ْعل م ُب اْلم ْهت د ينُ  ُ.(521ُ:ُسورةُالنحلُ)ُُس ب يل ه ُو ه و 

ُق ْدُت  ب  يُ ُ:ُفقالُتعالىُ؛علىُالدخولُفيهُالناسُ ُهورفضُأنُي ْكرُ  ين  ُإ ْكر اه ُف يُالد  َُل  ُم ن  ُالرُّْشد  ن 
ُ ُل ه ا ُاْنف ص ام  َُل  ُاْلو ثْ ق ى ُب اْلع ْرو ة  ُاْست ْمس ك  ُف  ق د  ُب الل ه  ُو ي  ْؤم ْن ُب الط اغ وت  ُي ْكف ْر ْن ُف م  ُس م يٌعُاْلغ ي  و الل ه 

ُ.(212:سورةُالبقرة)ع ل يمٌُ

إ ْنُج ن ح واُلُ ُ:فقالُتعالى؛ُالمعليهُالسُ ُلُ وفضُ ُوكرهُالحربُ  ُف اْجن ْحُل ه اُو ت  و ك ْلُع ل ىُالل ه ُو  لس ْلم 
ُالس م يع ُاْلع ل يمُ  ُ.(25ُ:ُسورةُاألنفال)ُُإ ن ه ُه و 

ُ:فقالُتعالىُ؛ااإلسالمُمدةُمنُالزمانُيبقيُخاللهاُآمنُ ُاروسمحُللكافرُبدخولُد إ ْنُأ ح ٌدُم ن  و 
ْره ُح ت ىُي ْسم عُ  ُف أ ج  ُاْست ج ار ك  ُي  ْعل م ونُ ُُاْلم ْشر ك ين  ُب أ ن  ه ْمُق  ْوٌمَُل  ُأ ْبل ْغه ُم ْأم ن ه ُذ ل ك  م ُالل ه ُث م  سورةُ)ُُك ال 

ُ.(2ُ:ُُالتوبة

ُالرُُُّوألنُ  ُوحُ هذه ُالشريعةُُةُ لميُ السُ ُالقاتُ والعُ ُالساميةُ ُ ُفي ُالمسلمين ُوغير ُالمسلمين بين
ُبعضُالناسُ ُغابتُعن ُقد ُعُ ُم م ناإلسالمية ُأن ُعُ ُالقةيظنون ُالمسلمين ُبغير ُحربُ ُالقةُ اإلسالم

ُفيتحرُ وعداوةُ  ُبعضهمُ، ُيظن ُربما ُأو ُبدعوىُاختالفُالدين، ُالمسلمين ُغير ُمعاملة ُمن جُبعضهم
ُكانُمنُرُانتفاءُالحرمةُعنُالكافرُفيُدمهُومالهُحتىُي ْسل م،ُفسوُ اآلخُ  لتُلهُنفسهُاَلعتداءُعليه،

ُالتيُأقرُ تلكُالمبادئُاُالطبيعيُبلُوالضروريُإبرازُ  ُفيُالعُ تُْلسامية ُاإلسالمية ُالشريعة القاتُبينُها
،ُوليعلمُالمسلمُماُهُفيُتعاملهُمعُاآلخريناُلعظمةُاإلسالمُوسماحتُ إظهارُ ُ،المسلمينُوغيرُالمسلمين

ُ.لهُوماُعليهُمنُحقوقُوواجباتُإذاُتعاملُمعُغيرُأهلُدينهُ
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وظهورُُ،صحيحةُدونُعقيدةُ "ُاُ اسم"سالمُأليامُمنُبعضُالمنتمينُلإلفيُهذهُاُماُيحدثُ ُولعلُ 
صورةُاإلسالمُُاءُمنُقريبُأوُبعيدُ،ُوكذلكُمحاولةُتشويهُ أفكارَُلُتنتميُإلىُالشريعةُاإلسالميةُالغرُ 

ُمُ  ُغير ُفُ من ُدون ُإليه ُينتمون ُالعوامُ ن ُبهدفُإبعاد ُإدراك ُأو ُالدينُُهم ُقراءة ُعن ُتلكُالبالد في
ُكلمةُعلىُعلماءُاألمةُالنهُمُ حتُ ي ُُ-ُاإلسالميُبحقائقهُووسطيتهُوسماحته وضُوبقوةُمنُأجلُإعالء

ُوتوضيحُالحقائقاهلل ُأنُتلكُالمعانيُ ُ،، ُونجد ُاأليام ُترسُ ُحتىَُلُتمر ُقد ختُفيُأذهانُالخاطئة
ُ.الناسُ

ُمهمة ،ُوقبلُأنُنبدأُفيُتوضيحُحقوقُغيرُالمسلمينُفيُبالدُاإلسالمُيجبُأنُنؤكدُحقيقةُ 
،ُالدوليةُالقاتُ ،ُويشملُذلكُالعُ القةُالمسلمُبغيرهلقاعدةُاألساسيةُفيُتنظيمُعُ أنُالعدلُهوُا:ُوهي

ُ ُوالنهيُ بالمت صفينُبهُبالعدلُواإلشادةُ ُالقرآنُالكريمُاألمرُ ُفيوقدُورد علىُُعنُالظلمُوالتشنيعُ ُ،
زانُأوُبماُميويعبرُعنُالعدلُأحيانا ُبالقسطُوإقامةُالُ،أكثرُمنُثالثمائةُوخمسينُموضعاُ ُمرتكبيهُفي

ُكماُيعبرُعنُالظلمُبالبغيُوالعدوانُوالبخسُوالطغيانيدلُعلىُهذاُالمعنى ي اُأ ي ُّه اُ:ُقالُتعالىُ،،
لُ  ت  ْعد  ُع ل ىُأ َلُ  ي ْجر م ن ك ْمُش ن آن ُق  ْوم  ُو َلُ  اءُب اْلق ْسط  ُل ّله ُش ه د  ق  و ام ين  ُك ون واُْ ُأ ق ُْال ذ ين ُآم ن وْا ه و  ُوْاُاْعد ل واُْ ر ب 

ُاللُّ ُالّله ُإ ن  ُت  ْعم ل ونُ ل لت  ْقو ىُو ات  ق وْا ا ُب م  ىُلُ عُ ُاهللُ ُةُ نُ عُْل ُُأَلُ :ُوقالُتعالىُ،(8:ُسورةُالمائدةُ)ه ُخ ب يٌر
ُكماُهوُالحالُمعاملةُالمسلمُلغيرهُفيُفالعدلُهوُالمطلوبُشرعاُ ،ُ(58:سورةُهودُ)ُينُ المُ الظُ  ،
ُ.ُُممعاملةُالمسلمُمعُأخيهُالمسلُفي

سواءُفيُحالةُالحربُُأساسيةٌُُالقاتُالدوليةُفيُاإلسالمُتحكمهاُقاعدةٌُفأحكامُالعُ ُ،وعلىُهذا
ُ.وهيُالعدلُ،فيُحالةُالسلمُوأ

ُت ق   رُُُّف  يُحقيقته  اُالش  ريعةُاإلس  الميةُأنُ دُنؤك   ُوقب  لُأنُنب  دأُف  يُط  رحُمف  رداتُالبح   ُيج  بُأنُْ
ناص عةُالبي اضُُوه يُف يُذل كُ،لىُأس سُم نُالع دلبينُالمسلمينُوغيرُالمسلمينُعُالتعايشُالسلميُ 
وكف  لُحري  ةُالعقي  دةُُ،مث  لُه  ذهُالحق  وقُأق  رُ ُوض  عيُ ُق  انونُ ُأيُ ُول  نُتج  دُ ُ،تاريخه  اعب  رُُوس  ابقةُلغيره  ا

ُ.وهوُماُيدلُعلىُسماحةُاإلسالمُووسطيتهُوبلوغهُالمرتبةُالعلياُفيُاإلنسانيةُالعاليةُللجميع،

انهارُاستقرارهُانهياراُ ُ،ُوقدحقيقيةُ ُإلنسانيُيعيشُاآلنُأزمةُ اُالمجتمعُنوضحُأنُ ُكماُيجبُأنُْ
ُالثقافي ُذلكُالتأثير ُأضفُإلى ُاإلسالميُشديدا ، ُالعالم ُعلى ُالغربية ُدولُُ،للحضارة والذيُجعل
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ُكثيرُمنُاألحيانُت ط ب قُالمنهجُالغربيُفيُالعُ  ينُ،ُسواءُفيماُبينهاُوبالقاتُالدوليةالعالمُاإلسالميُفي
ُ.،ُوغابتُفيُكثيرُمنُاألحيانُعنُالفكرُاإلسالميُالمعاصرُومبادئهأوُماُبينُبعضهاُوبعضالغرب،ُ

ُ:،ُومبحثينُمقدمة،ُوتمهيدُ:وقدُقسمُهذاُالبح ُإلى

ُ.ُالتعاملُمعُغيرُالمسلمينُفيعنُعظمةُاإلسالمُُالحدي ُ ُفقدُتناولتُ ُ:اُالمقدمةأمُ 

ُ.وماُفيهُمنُبشرُ،عنُالعالمُالحدي ُ ُفقدُتناولُ ُ:اُالتمهيدوأمُ 

ُ:ُ،ُوفيهُثالثةُمطالبُبالدُاإلسالمُفيفعنُأحكامُأهلُالذمةُ:ُاُالمبح ُاألولوأمُ 

ُ.الحريةُالدينيةُلغيرُالمسلمينُفيُبالدُاإلسالمُ:ُالمطلبُاألول

ُ.القةُبينُالمسلمينُوأهلُالذمةُالعُ :ُالثانيالمطلبُ

ُ.ُيُ ىُالذمُ لُ وعُ ُنُْاَلعتداءُمُ :ُالمطلبُالثال 

ُ:فعنُأحكامُالمستأمن،ُوفيهُثالثةُمطالب:ُمبح ُالثانياُالوأم

ُ.مشروعيةُاَلستئمان:ُلمطلبُاألولا

ُ.ولةُالمسلمةمسائلُخاصةُبعقدُاألمانُلغيرُالمسلمُفيُالد:ُالمطلبُالثاني

ُ.الجنايةُبينُالمستأمنُوأهلُدارُاإلسالمُ:ُالمطلبُالثال 

ُ

ُ

ُ

ُ
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 تمهيد

 العالم وما فيه من بشر

ىُمُ سُ وتُ ُ،الكفرُ ُ،ُودولةُ "اإلسالمُدارُ "ىُمُ سُ اإلسالم،ُوتُ ُدولةُ :ُلىُقسمينإُالعالمُ ُريعةُ الشُ ُفقهاءُ ُمُ سُ قُ ي ُ 
ُ."الحربُدارُ "

ُ:ُ"دارُاإلسالم"دولةُاإلسالمُُ-ُأوَلُ 

ُالمسلمين ُالذيُيكونُتحتُيد ُللموضع ُاإلسالمُ،هيُاسم ُأحكام ُفيه ُالتيُفهيُاُ،(1)وتظهر لدار
بلُيوجدُبهاُغيرهمُعلىُُ،،ُوَلُتقتصرُدارُاإلسالمُعلىُالمسلمينُفقطالمغلبُعليهاُحكمُاإلس

ُ.تحتويهمُدارُاإلسالمُنُْالتأقيتُومُ سبيلُالتأبيدُأوُ

ُ:ُدارُاإلسالمُفيأصنافُالناسُ

ألحكامُنُأذعنُالحقيقة،ُوهيُخاضعةُألحكامُدينهم،ُوالمسلمُمُ ُفي،ُوهمُأهلُالدارُ ُالمسلمون5ُ
ُ(2).فهوُمؤمنٌُُ،قُبقلبهفإنُصدُ ُ،إلخ..،ُوصالة،ُوزكاة،ُوصوم،ُوحجُادةُ اإلسالمُالظاهرةُمنُشه

ُمُ  ُالعدلخُنُْوالمسلمون ُأهل ُمن ُكان ُلإلمام ُمنهم ُومُ ضع ُأهلُُنُْ، ُمن ُفهو ُطاعته ُمن خرج
ُ.ُيغُْالب ُ 

ُكالمجوسونيُّ ُالذمُ 2ُُ  ُُ(3).،ُوهمُغيرُالمسلمينُمنُاليهودُأوُالنصارىُومنُيعاملُمعاملتهم

ُُالمس3ُ دخولُدارُاإلسالمُُفيأذنُلهُالحاكمُُالذيغيرُالمسلمُُالحربيُُّهوُ:ُ،ُوالمستأمنتأمنون  
 (4).أمنُخاللهاُعلىُنفسهُوأهلهُومالهيُمدةُ 

هُمنُأديانُالكفرُأوُرجعُعنُدينُاإلسالمُبعدُالدخولُفيهُإلىُغيُرُنُْهوُمُ ُ:دُُّ،ُوالمرتُ ون ُُالمرتد4ُُُّ
ُ(5).إلىُغيرُدين

                                                           
 
1

 7/434بدائع الصنائع للكاساني  
2

   41ص  ينحل للشهرستانالملل وال 
3

 22/ 7البدائع 
4

 4/242شرح السير الكبير  
5

         4/324، حاشية الدسوقي  7/434البدائع  
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ُالب ُ 1ُ ُقاةغُ   ُوهم ُالمسلميُومٌُ، ُش ب هٌُمن ُولهم ُعلىُحاكمهم ُوتأويلٌُنُيخرجون ُوشوكةٌُ، ُويتحيزونُ، ،
ُ.نُالمسلمينُنُخلفهُمُ ومُ ُ،لقتالُالحاكمُاُ استعداد

ُ:"دارُالحرب"دولةُالكفرُ:ُثانياُ

وَلُتجرىُفيهُأحكامُُ،وَلُيخضعُلسلطانُالمسلمينُ،هيُاسمُللموضعُالذيُغلبُعليهُأهلُالكفر
ُُ(1).اإلسالم

ُ:دارُالحربُفيالناسُُأصناف

ن في ةعندُُ ُأهلُالكتاب،ُوالكتابي5ُُُّ ُكالتوراة،ُواإلنجيلكلُمنُلُُ:الح  ُكتابُمنزل براهيمُإ،ُوصحفُه
ُ(2).نُعلىُشاكلتهمومُ 

ُ ُغير ن في ةوعند ُالح  (3ُ)ُُ ُالكت: ُأهل ُاليهود ُُوالنصارىابُهم ُ؛ ُالراجح ُوهو ُغيرهم، لقولهُدون
ا:تعالى ُك ن اُعُ ُأ ْنُت  ق ول واُإ ن م  إ ْن ْنُق  ْبل ن اُو  ُم  ُع ل ىُط ائ ف ت  ْين  ُاْلك ت اب  سورةُ) ْنُد ر اس ت ه ْمُل غ اف ل ينُ أ ْنز ل 
ُاألنعام :512)ُ ،ُ ُاليهود ُ ُمنُالطائفتين ُفدلُ (4)والنصارىفالمراد َُلُيُ ُعلىُأنُ ُ، ىُُمُ سُ غيرهما
ُ.اكتابيُ 

ُأبي،ُوعندُقومُمنُأهلُالكتاب:ُدُأبىُحنيفةمُعنفهُ؛(5)واختلفتُكلمةُالفقهاءُفيهمُ، ُُالصابئة2ُ
ُ.اُمنُأهلُالكتابليسُو:ُدُ ،ُومحمُ فُ يوسُ 

همُبمنزلةُالمجوسُ،ُ:ُودُوالنصارى،ُوقيلقومُمنُالمشركينُبينُاليه:ُهمُمنُالنصارى،ُوقيل:ُوقيلُ
ُ.وهذاُيدلُعلىُخفاءُعقيدتهمُوعدمُاتفاقُالفقهاءُعلىُحقيقتهم

ُالمجوس3ُ ُكونُالمجوسُمنُونُالنيرانُويعبدونهاهمُقومُيعظم،ُُو  ُكثيرةُيختلفونُفى ،ُولهمُف ر ق
ُكتابأهلُالكتابُأمَُلُُُو ص ل ىُُ-؛ُلقولُالرسولُوهوُالراجحُ،جمهورهمُعلىُأنهمُليسواُأهل

                                                           
1

 442|  7البدائع  
2

 444|  7البدائع  
3

 425، األحكام السلطانية ص  242|  4بداية المجتهد  
4

 2663|  3تفسير القرطبى  
5

 444|  7البدائع  
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ُو س ل مُ  ُع ل ْيه  ُُ-ُالل ه  ُ"حقهمفى ُاْلك ت ابُ : ُأ ْهل  ُس ن ة  ُب ه ْم ُ"س نُّوا ُأهلُأيُعاملوهمُ(1ُ) ُمعاملة
ُ(2ُ)ُ.مُليسواُمنُأهلُالكتابن هالكتابُمماُيشعرُبأ

ُكعبدةُُ-ُتعالىُ–،ُوهمُقومُيقرونُبربوبيةُاهللُ ُُالمشركون4ُ غيرُأنهمُيشركونُمعهُفىُالعبادةُغيره
ُات خ ذ واُم ْنُد ون ه ُأ ْول ي اء ُم اُُُ:ومثلهمُوردُفيهمُقولُاهللُتعالىُوهؤَلءُ،األوثانُمنُالعرب و ال ذ ين 
ُل ي  قُ  ُ(3ُ:ُسورةُالزمرُ)ُُر ب ون اُإ ل ىُالل ه ُز ْلف ىن  ْعب د ه ْمُإ َل 

ُ(3ُ)ُ.ُ،ُوهمُبعضُالفالسفة،ُوهمُقومُيؤمنونُباهللُوينكرونُبعثةُالرسل ُمنكروُبعثةُالرسل1ُ

ُالدُ 2ُ ،ُدُ وجُ جدُمنُغيرُمُ بأنُالعالمُوُ :ُويقولونُ-عزُوجلُُ-هرية،ُوهمُقومَُلُيقرونُبوجودُاهللُ 
ُبالدهريةُ،وأنُالموتُوالحياةُمنُفعلُالدهر ،ُوهمُالذينُماُيهلكناُإَلُالدهر:ُ؛ُلقولهموسموا

ُو م اُُ:تعالىُ-قالُفيهمُاهللُ ُالد ْهر  ُو ن ْحي اُو م اُي  ْهل ك ن اُإ َل  نْ ي اُن م وت  ُح ي ات  ن اُالدُّ ُإ َل  و ق ال واُم اُه ي 
ُإ ْنُهُ  ُم ْنُع ْلم  ل ك  ُي ظ نُّونُ ل ه ْمُب ذ  ُ(24ُ:ُسورةُالجاثيةُ)ُُْمُإ َل 

ُبقسمُ  ُعقُ،هيُْوالعالم ُاختالف ُعلى ُاإلسالميةوالناس ُالشريعة ُنظر ُتحت ُفقدُائدهم ،
ُكيفُيتعاملونُمعُغيرهمُممنُشاركهمُوضُ  دارهمُ،ُأوُُفيحتُالشريعةُألتباعهاُمنُالمسلمين

ُ.ربحالتيُالسلمُوالحُفيانفردُبدارَُلُتخضعُألحكامُاإلسالمُ
يينُلهمُاألمانُعلىُدمائهمُوأموالهمُوأوَلدهمُالصغارُنُالمسلمينُوالذمُ فأهلُدارُاإلسالمُمُ 

،ُالمسلمون؛ُإلسالمهمُ،"والمجنونُمنُأوَلدهمُالكبار...الحملُفىُبطنُالزوجةُ"ُ:حكمهمُفينُومُ 
ُالُ ُ:ُمانهمُالمستفادُمنُقولهُتعالىُوالذميون؛ُأل ه اك م ُالل ه ُع ن  ُي  ن ْ ُو ل ْمَُل  ُل ْمُي  ق ات ل وك ْمُف يُالد ين  ذ ين 

ط واُإ ل ْيه ْمُإ نُ  ط ينُ ُي ْخر ج وك ْمُم ْنُد ي ار ك ْمُأ ْنُت  ب  رُّوه ْمُو ت  ْقس  ُاْلم ْقس  بُّ ُ(8ُ:ُسورةُالممتحنةُ)ُُالل ه ُي ح 

ةُكردُ ُُ–تالهُاءُفعلُصاحبهُفيسوغُقتلهُأوُقبهُمنُجرُ ُلمُيعرضُلهذاُاألمانُماُيضرُُُّماوذلكُ
هُإنُخرجهُعنُاإلسالمُإَلُأنهُيسوغُقتالتوإنُلمُُافإنهُهيغُْ،ُأوُب ُ وجبُقتلهُماُلمُيتبفإنهاُتُ ُ؛المسلم

فإنهُيرفعُعنهُماُثبتُلهُمنُتحريمُلدمهُُ،نقضُالذميُلعقدُالذمةأوُلمُيرجعُإلىُجماعةُالمسلمين،ُ
ُ.أوُماله
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ُفيمنُأهلهاُفقدُجعلتُلهُالشريعةُصيانةُُدارُاإلسالمُفإنهُوإنُلمُيكنُفيوكذاُالمستأمنُ
ُ.حقهُبإخاللهُبعقدُأمانهُفيدمهُومالهُحتىُيرجعُإلىُبلدهُوقدُيتغيرُهذاُالحكمُ

ُكتابأماُدارُالكفرُفمنُخاللُماُسبقُعرضهُتبيُ  ،ُمنُغيرهمُوإماُ،نُأنُالناسُفيهاُإماُأهل
بلُُ،نُأهلُدارُاإلسالمُغيرُممتنعفالسالمُبينهمُوبيُ،همأكانواُمنُأهلُالكتابُأمُمنُغيُرُوسواء
ةُأوُالموادعةُأوُاُلجماعتهمُوهوُالمعروفُبالهدنأوُعامُ ُ،لبعضهمُاُ حُعقدُاألمانُالمؤقتُخاصُّيص

،ُويصبحونُمنُأهلُدارُاإلسالمُلهمُماُللمسلمينُوعليهمُماُعلىُالمسلمينُإَلُمعاهداتُالسالم
ُ.فيماُيتعلقُبأمورُالدينُفهمُعلىُماُيدينونُبه

ُالمؤقتُوط ُأو ُالمؤبد ُاألمان ُلهم ُثبت ُممن ُالمسلمين ُوغير ُالمسلمين ُبين ُالعالقات بيعة
وهوُماُيقصدُُ،وتعاقبُالمعتدىُمنُالطرفينُ،تمنعُاَلعتداءُشرعيةُ ُالخاصُأوُالعامُمضبوطةُبضوابطُ 

ُ.التاليينُالمبحثينوذلكُمنُخاللُُ،تفصيلهُفىُالسطورُالتاليةُبعدماُسبقُإجماله

 .. التوفي وباهلل         
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 المبحث األول 

 بالد اإلسالم فيأحكام أهل الذمة 

 الحرية الدينية لغير المسلمين في بالد اإلسالم: المطلب األول

ُقهرُ  ُالدخولُفيه ُالناسُعلى ُي ْكر ه ُيرفضُأن ُوالسلم ُالسماحة ُالدينُاإلسالميُدين ُاإن بلُ،
ُاعتقادُ  ُفيه ُللدخول ُالناس ُواختيارُ يدعو ُو اْلم ْوع ظ ة ُُ:تعالىُقالُ،اا ْكم ة  ُب اْلح  ُر ب ك  ُس ب يل  ُإ ل ى ادْع 

ُبُ  ُأ ْعل م  ُو ه و  ُس ب يل ه  ُع ْن ُض ل  ُب م ْن ُأ ْعل م  ُه و  ُر ب ك  ُإ ن  ُأ ْحس ن  ُه ي  ُب ال ت ي ُو ج اد ْله ْم ُاْلم ْهت د ينُ اْلح س ن ة 
ُالنحلُسورة) ُ:ُقالُتعالىُُوُ،ُ(521ُ: ُإ ْكر اه  َُل  ُب الط اغ وت  ْنُي ْكف ْر ُف م  ُاْلغ ي  ُم ن  ُالرُّْشد  ُت  ب  ي ن  ُق ْد ين  ف يُالد 

ُاْنف ص ام ُل ه اُ ُب اْلع ْرو ة ُاْلو ثْ ق ىَُل  ُ(212ُ:ُسورةُالبقرةُ)ُُو الل ه ُس م يٌعُع ل يمٌُو ي  ْؤم ْنُب الل ه ُف  ق د ُاْست ْمس ك 

 :المسلم على الدخول في اإلسالم  إكراه غير

فإنُلمُُ؛هُعلىُاإلسالمرُ كَُْلُخالفُبينُالفقهاءُعلىُأنُالمرتدُعنُاإلسالمُبعدُالدخولُفيهُيُ 
،ُهونُعلىُاإلسالمكرُ ،ُوكذلكَُلُخالفُبينُالفقهاءُعلىُأنُأهلُالكتابُوالمجوسَُلُيُ يسلمُق تل

ُ:اُالخالفُفيُغيرُهؤَلءُعلىُرأيينوإنم

ُ:ُالرأىُاألولُ

ُ ُُوالح ن في ةيرى ُةالم الكيُ ، ُوبعض ُواألوزاعيالح ن ابل ة، ،ُ (1ُُ )
ُيُ  َُل ُالكفار ُسائر ُعلىُأن كرهون

ُ ُيُ ُ،اإلسالمُفيالدخول ُالعربُفإنهم ُمن ُاألوثان ُبعضُأصحابُالرأيُعبدة ُعلىُواستثنى كرهون
ُ.اإلسالمُ

ُتعالىويستد ُبقوله ُم نُ ُ:لونُعلىُعدمُاإلكراه ُالرُّْشد  ُت  ب  ي ن  ُق ْد ين  ُف يُالد  ُإ ْكر اه  ْنَُُل  ُف م  اْلغ ي 
ُس م يعٌُ ُو الل ه  ا ُل ه  ُاْنف ص ام  َُل  ُاْلو ثْ ق ى ُب اْلع ْرو ة  ُاْست ْمس ك  ُف  ق د  ُب الل ه  ْن ُو ي  ْؤم  ُب الط اغ وت  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُي ْكف ْر

ُ(212ُ:ُسورةُالبقرةُ)ُ ع ل يمٌُ

ُ
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ُ:وقشُاَلستدَللُبهذهُاآليةُونُ 

ُكانتُُ ختُيفبأنُهذهُاآلية :ُُكقولهُتعالى؛ُُبعدُذلكُباآلياتُاآلمرةُبالقتالُأولُاألمرُثمُن س 
 ُُك اف ة ُو اْعل م واُأ ن ُالل ه ُم ع ُاْلم ت ق اُي  ق ات ل ون ك ْم ُك م  ُك اف ة  ُ(32ُ:ُسورةُالتوبةُ)ُُينُ و ق ات ل واُاْلم ْشر ك ين 

ُ:ويجابُعنُذلك

وَلُدليلُُ،يلُعليهُوعدمُإمكانُالعملُباألدلةُالمتعارضةبأنُالنسخَُلُيقالُبهُإَلُعندُقيامُالدل
ينُ ُعلىُأنُ ُإ ْكر اه ُف يُالد  ُ.علىُأهلُالكتابُوالمجوسَل 

وإذاُلقيتُعدوكُمنُ...ُ:كانُيقولُألمراءُالجيوشُ-ُ-ويُأنهُبماُرُ :ُواستدلواُمنُالسنةُ
واُفاقبلُمنهمُوكفُعنهمُفإنُادعهمُإلىُاإلسالمُفإنُأجابُ...المشركينُفادعهمُإلىُثالثُخصالُ

قادةُالجيشُبتخييرُالعدوُمنُالمشركينُقبلُقتلهُمنُُ-ُ-فقدُأمرُالرسولُ"ُأبواُفسلهمُالجزيةُ
ُكتابي ُ.غيرُفرقُبينُكتابيُوغير

ُ.بأنهُمحمولُعلىُأهلُالكتابُوالمجوسُ:ُويناقشُ

ُ:ُالثانيُالرأي

ن ابل ة،ُوجمهورُالش افعي ةيريُ بأهلُُعدمُاإلكراهُخاصُ ُأنُ ُ(1ُ)ُالظ اهري ة،ُُوز ْيدي ةال،ُوأبوُثور،ُُوالح 
ُ:نُسواهمُفإنهُيكرهُعلىُاإلسالمُ،ُويستدلونُعلىُذلكُبقولهُتعالىُاُمُ ،ُأمُ الكتابُوالمجوسُفقط

ُ ُم اُح ر م ُي ح ر م ون  ر ُو َل  ُاآْل خ  ُب اْلي  ْوم  ُب الل ه ُو َل  ُي  ْؤم ن ون  َُل  ُاْلح ق ُق ات ل واُال ذ ين  ُد ين  ُي د ين ون  الل ه ُو ر س ول ه ُو َل 
ْزي ةُ  ُح ت ىُي  ْعط واُاْلج  ُال ذ ين ُأ وت واُاْلك ت اب  ُ(22ُ:ُسورةُالتوبةُ)ُع ْنُي د ُو ه ْمُص اغ ر ون ُُم ن 

ُبهمُسنُ سنُّ"ُعنُالمجوسُُ-ُ-،ُثمُدلُقولهُقدُدلتُعلىُعدمُإكراهُأهلُالكتابف ةُوا
ُأهلُالكتابُ ُُُ؛فىُعمومُاآلياتُالتيُتأمرُبالقتالُالُ دمُإكراهُالمجوسُفيبقيُعددهمُداخعلىُع"
ُك اف ة ُُ:ُكقولهُتعالى اُي  ق ات ل ون ك ْم ُك م  ُك اف ة  ُ.(32ُ:ُسورةُالتوبةُُ)ُو ق ات ل واُاْلم ْشر ك ين 

ُ

                                                           
1

 7/345، المحلى  6/456، البحر الزخار 2/522، المغني  2/232المهذب  



 44 

 :سبب الخالف 

ُتعالىُ:سببُالخالف ُتعارضُقوله ينُ ُ"ُ:هو ُالد  ُف ي ُإ ْكر اه  َُُل  ُاآلياتُظاهرُ " ُمع تأمرُُالتيا
ُ.بالقتالُ

ُ،،ُوبعضهمُيرىُأنهَُلُنسخ"اهُ رُ َلُإكُْ"ُ:لقولهُتعالىُلعلماءُيرىُأنُآياتُالقتالُناسخةفبعضُا
وبعضهمُاآلخرُيرىُُ،بأهلُالكتابُ،ُوآياتُالقتالُخاصةُبغيرهمُخاصُ "َُلُإكراه"ُ:وأنُقولهُتعالى

َُلُإكراه"أنُ ُالمسلمُخاصُ " ُالقتالوآُ،بحالة ُبحالة ُياتُالقتالُخاصة ُأنُأهلُالكفرُُ:أي؛ طالما
ُ(1ُ)ُ.فالُإكراهُفإنُاستعدواُلقتالُالمسلمينُفإنهمُيكرهونُويقاتلون،ُنُومسالم

 :الترجيح

ُ ُالراجح :ُ ُُالرأيهو ُغير ُبأن ُالقائل ُعمومُ ُالمسلميناألول ُالدخول ُعلى ُي كرهون َُل ُفيا
ُإ ْكر ا:ُ"ُ؛ُلعمومُقولهُتعالىاإلسالم َُل  اإلسالمَُلُبدُأنُيكونُعنُرغبةُُفي،ُوأنُالدخولُ"ه ُف يُالد ين 

اإلسالمُعنُضغطُوإكراهُحتىُُفي،ُوَلُيكونُالدخولُاُلهُوألهلهواقتناعُحتىُيكونُالداخلُفيهُمحبُ 
 .َُلُيؤدىُذلكُإلىُكراهيةُالدينُوأهلهُ

 العالقة بين المسلمين وأهل الذمة: المطلب الثانى

ُالُُل م ا ُعقد ُمُ كان ُتقرير ُيقتضي ُمنُذمة ُكان ُالتأبيد ُعلى ُاإلسالم ُبدار ُالذمة ُله ُعقدت ن
كانُمنُالضروريُأنُنبينُرأيُالشريعةُُو،ُالقاتُبينهمُوبينُالمسلمينينشأُنوعُمنُالعُ ُالضروريُأنُْ
ُالذينُينتمونُإلىُنفسُالدارُوإنُخالفوهمُفىُالدينُفياإلسالميةُ ُ،معاملةُالمسلمينُألهلُالذمة

ُ:لُالفروعُالتاليةوذلكُمنُخال

ُالمعامالتُالمالية:ُلفرعُاألولُا

ُبالبيعُوا ُالذميين ُمعاملة ُفىُجواز ُمنُالمعامالتُلشراءَلُخالفُبينُالفقهاء ُونحوهما فىُ،
ُ(2).الجملة ُ؛ ُالنبي ُأن ُثبت ُاْلم ْيس ر ةُ  م نُْ اْشت  ر ىُ-ُ-لما ُإ ل ى ْلع ة  ُس  ي  ه ود ي 

(3)ُ ُوأنه ،-ُ–ُ
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2

 545|  5، المغنى  42|  6، مواهب الجليل  255|  4، المهذب  424|  23، المبسوط  4/261يراجع أحكام أهل الذمة البن القيم  
3

   422//45مسند اإلمام أحمد  - 
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"هُ عُ رُْدُ ُهُ نُ هُ ورُ ُاُإلىُأجلُ عامُ طُنُيهوديُ اشترىُمُ "
ُ ُاْلي  ه ود ُهمُفقدُزارعُ ُ-ُ-ُ،ُوأنه(1ُ) ْيب  ر  أ ْعط ىُخ 

ا ُم اُع ل ىُأ ْنُي  ْعم ل وه اُو ي  ْزر ع وه  ا خ ر جُ  و ل ه ْمُش ْطر  ه  ن ْ ُ(2).م 

ُأَلُ  تكونُهذهُالمعامالتُمماَُلُتقرهُُويشترطُلصحةُمعاملةُالذميينُبالبيعُوالشراءُونحوهما
ُكالتعاملُبالرباُأوُاَلتجارُ ُ.المحرماتُكالخمرُوالخنزيرُُفيالشريعةُاإلسالمية

ُوالضابطُلذلك ُكلُ : ُُأن ُجاز ُالمسلمُللذمي،ُُُُُُُُُُُُُُفيما ُفىُمعاملة ُالمسلمُللمسلمُجاز معاملة
ُ(3ُ)ُ.معاملةُالمسلمُللذميُفيمعاملةُالمسلمينَُلُيجوزُُفيوأنُماَُلُيجوزُ

وعلىُجوازُمعاملةُالذميينُبالبيعُوالشراءُُ،وعلىُهذاُالضابطُ،علىُماُسبقُومعُاتفاقُالفقهاء
َلُالتيُبعضُالمعامالتُُفييختلفونُُأنهمُإَلُ ُ،والرهنُواإلجارةُوغيرُذلكُمنُالمعامالتُالمالية

ُفيوهوُماُنعرضُلهُُ،أنهاَُلُتجوزُمعُغيرُالمسلمُ:فيرىُبعضهمُ،معاملةُالمسلمُللمسلمُفيتجوزُ
ُ:التاليةُالمسائل

 :بيع المصحف للذمي -المسألة األولى

،ُولذاُيجبرُاُمنُابتذالهُوإهانتهبيعُالمصحفُللكافرُخوفُ َُلُيصحأنهُُ(4ُ)ُيرىُجمهورُالفقهاء
ُ.خراجهُمنُملكهُبالبيعُونحوهإالكافرُعلىُ

ُبيعُالمصحفُللكافرُالظ اهري ةويريُ ُيجوز ُبيعُوقدُأحلُاهللُُ؛أنه هُلقولُ؛البيعُ-ُ-ألنه
وإنماُهوُالورقُُالقرآن،وألنُالذيُيباعُليسُ،ُ(271ُ:ُسورةُالبقرةُ)ُابُ الرُ ُمُ رُ حُ وُ ُعُ يُْب ُ الُُْهُ اللُ ُلُ حُ أ ُوُ :ُتعالى

ُ.والمدادُالذيُكتبُبه،ُونحوُذلك

 الترجيح

ُكوسيلةُ الظ اهري ةإليهُُماُذهبهوُ:ُحالراج ُ،منُوسائلُالدعوةُ؛ُألنُالذميُقدُعقدتُلهُالذمة
ُمحاسنهُفيُودخوله ُعلى ُواَلطالع ُالمسلمين ُبمخالطة ُوسيلةُُ،اإلسالم ُله ُالمصحف ُبيع وفي

 .هُيسلمَلطالعهُعلىُالقرآنُلعلُ 

                                                           
1

 2/72صحيح البخاري  
2

 2/74صحيح البخاري  
3

 4/434 األم 6/24المبسوط  5/412،6/24البدائع  
4

 4/434األم  2/5الشرح الصغير للدردير  4/475البدائع  
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 :مشاركة الذمي فى المعامالت المالية -المسألة الثانية

ُُ(1)الش افعي ةُنصُ  ُالمسلم ُغير ُيشارك ُأن ُللمسلم ُيكره ُأنه ُالماليةُُُفيعلى المعامالت
ي تصورُفيهاُحصولُالشركةُحي ُإنُالكفارُيتعاملونُُالتيمنُالمعامالتُالتجاريةُُكالمضاربةُونحوها
ُ.وهذاَُلُيجوزُللمسلمُ،المحرماتُفيبالرباُواَلتجارُ

ُُ(2)الح ن ابل ةويرىُ ُالكافر ُجائزةٌُُفيأنُمشاركة ُالكافرُُ،المعامالتُالمالية ُانفراد بشرطُعدم
ُ.أوُالمالُبالتصرف

ُ:الترجيحُ

عليهُماُذكرهُُيأتيهوُالراجحُ؛ُألنُتصرفُالكافرُتحتُنظرُالمسلمَُلُُح ن ابل ةالماُذهبُإليهُ
ُ.المحرماتُفيمنُخوفُتعاملهمُبالرباُأوُاَلتجارُُالش افعي ة

 ( 3) :ح  الذمي فى طلب شفعة المبيع -المسألة الثالثة

ُُوالح ن في ةيرىُ ُُوالم الكي ة، ُعلىُالش افعي ة، ُالشفعة ُتثبتُله ُالذمي ُتثبتُُأن ُكما ُالمسلم جاره
ُ.للمسلمُ

أنُالذميَُلُشفعةُلهُعلىُالمسلم؛ُألنُالشفعةُتثبتُللمسلمُعلىُُ(4)الز ْيدي ة،ُُوالح ن ابل ةويريُ
ُكالمسلمُ؛ُألنُحقُالمسلمُآكدُُفيُوَلُيلزمُأنُيكونُالذميُُُّ،اُللضررالمسلمُدفعُ  ُ.هذا

ُ:والراجحُ

ُكماُتثبتُللمسلماتُالشفعةُللماُذهبُإليهُالجمهورُمنُإثبُ ؛ُألنُدفعُالضررُعنُالذميُذمي
ُ.اُللضررُعنُملكه؛ُدفعُ لبيعُفوجبُأنُي م ك نُمنُالشفعةا،ُوقدُيتضررُالذميُباشرعُ ُمطلوبٌُ

ُ

ُ
                                                           

1
 4/346المهذب  5/225األم 
2

 5/4المغني  
3

 3/144سبل السالم  7/6فتح العزيز شرح الوجيز  5/322مواهب الخليل  4/32الهداية  
4

 5/342مواهب الجليل  4/32الهداية  
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 :إجازة الدار لمن يتخذها كنيسة –المسألة الرابعة 

ُُمشروعُل؛ُليسكنُفيهاُأوُليستخدمهاُلعماَلُخالفُبينُالعلماءُعلىُجوازُإجارةُالذميُدارُ 
العقدُعلىُأنهُُفينصُُل م نعدمُجوازُإجارتهاُُفيوكذلكَُلُخالفُبينهمُُ،كالبيعُوالصناعةُونحوهما

ُكنيسةُأوَُلستغاللهاُ ُكبيعُالخمورُأوُالفسقُوالفجورعملُغيرُمشُرُفييستأجرهاُبقصدُجعلها ،ُوع
ُ.ونحوُذلكُ

ُكنيسةُأوُاستغاللهاُإجارةُالدارُلمنُع ل مُمنُحالهُأنهُيستأجرهاُبُفيوإنماُالخالفُ قصدُجعلها
ُ.عقدُاإلجارةُفيبطريقةُغيرُمشروعةُولمُينصُعلىُذلكُ

ن في ةفيرىُ ُالح  وإنُخيفُأنُيتخذهاُُُ،العقدُعلىُذلكُجازتُاإلجارةُفيأنهُإنُلمُينصُُ(1ُ)
ُكنيسةُأوُاستغاللهاُاستغالَل ُُفي؛ُألنُاإلجارةُللذميُجائزةُكنيسة ُُغيرُمشروعُغيرالجملةُواتخاذها

ُ.وهوُجوازُاإلجارةُُ؛متحققُ،ُفيبقىُاألمرُعلىُاألصل

ُالح ن ابل ةُوُالش افعي ةُوُالم الكي ةرىُوي ُكنيسةُُُُُُُُُُُُُُُُ(2ُ) أنهَُلُتجوزُإجارةُالدارُلمنُيخشىُأنُيتخذها
ُ.فالُتجوزُُ،ُغيرُمشروعُ؛ُألنهاُإجارةُللمعصيةأوُيستغلهاُاستغالَل ُ

ُكماُنصُعليهُ؛ُألنهُإذاُعلوهذاُهوُالراجحُ  .العقدُصراحةُفيمُمنُحالهُعندُالعقدُذلكُفهو

 :ا لخدمتهاستئجار الذمي مسلم   –المسألة الخامسة 

ُكخياطةُثوبُونحوهُصحتُاإلجارةاإذاُاستأجرُالذميُمسلمُ  وهيُُُ،؛ُليعملُلهُشيئاُغيرُخدمته
ُكانتُاإلجارةُبقصدُخدمتهُفالُتجوزُعندُكإجارةُالمسلمُللمسلم ؛ُألنُاَلستخدامُُبل ةالح ن ا،ُفإن
وهوُممتنعُُ،منُالمسلمُوألنهُيقتضىُأنُيكونُالذميُأعلىُشأنُالذمي،ُفيإذَللُللمسلمُفالُيصحُ

ُ.اشرعُ 

ُكالبيعُُ(3ُ)ُالش افعي ةُوُالح ن في ةويرىُ ُ.جوازُاإلجارةُمعُالكراهة؛ُألنهُعقدُمعاوضةُفيجوز

                                                           
1

 6/34عابدين  حاشية ابن 2/476، البدائع 46/31، 45/434المبسوط  
 
2

 2/352،شرح منتهي اإلرادات  5/552، المغنى  461النكت للشيرازي   5/424مواهب الجليل  
3

 2/24الخالف للطوس  4/421البدائع  
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ُ:ُوالراجح

ُ ُإليه ُذهب ُُوالح ن في ةما ُيهوديُ ُالش افعي ة، ُعند ُنفسه ُالمسلم ُإجارة ُبجواز ُالقول بقصدُُمن
ُكانُإذَلَل ُ ُلو ُجازُخدمته؛ُألنُاَلستخدام ُالمسلمُنفسهُعندُالمسلمُبقصدُالخدمةُُفيُما إجارة

اُمنُُخروجُ ،ُغيرُأنهَُلُينبغيُأنُيؤجرُنفسهُلخدمةُغيرُالمسلمُإنُوجدُعنُهذاُالعملُبديال ُاأيضُ 
ُ.الخالفُ

 :الستئجار لحمل الخمر لغير إراقتهاا –المسألة السادسة 

ُمسلمُ  ُالذمي ُاستأجر ُخمرُ اإذا ُله ُليحمل ُصحتُ؛ ُوإراقتها ُالتخلصُمنها ُبقصد ُكان ُفإن ا
ُإراقتهاُ،اإلجارة ُلغير ُكان ُحنيفةُ؛وإن ُأبو ُصحيحةُ(1)فيريُاإلمام ُاإلجارة ُحملُ أن ُألن الخمرُُ؛

ُكانتُلغيرُاإلراقةُبقصدُإراقتهاُجائزٌُ ُ.فكذاُإن

ُعلبُ:ويناقش ُقياسُمعُالفارق؛ُألنُحملهاُأنُحملُالخمرُللشرابُونحوه ىُحملهاُإلراقتها
ُ.فمعصيةُ؛،ُأماُاإلجارةُلحملهاُبقصدُالشرابلإلراقةُطاعة

ن ابل ة،ُُوالش افعي ة،ُُوالم الكي ة،ُُوالح ن في ةويرىُالصاحبانُمنُ أنُاإلجارةُلحملُالخمرُلغيرُُ(2)الح 
ُ.ةُفالُتجوز،ُوهذاُهوُالراجحُإراقتهاُغيرُصحيح؛ُألنهاُلمعصي

 :ا ليعقد له على امرأةتوكيل المسلم ذمي   -المسألة السابعة 

قبولُالنكاحُلهُمنُمسلمة؛ُُفياُلهُأنُي وك لُذميُ ُالمسلمُيصحُُُّأنُ ُ(3)الم الكي ة،ُُوالح ن في ةيرىُ
ُوك لُبه،ُوأنألنُشرطُصحةُالوكالةُأنُيكونُالم وك لُممُ  ُعاقال ُيكونُبالغُ ُنُيملكُفعلُما وَلُُُ،ا

ُ.الذميُفتكونُوكالةُصحيحةُُفيُ،ُوهذاُمتحققٌُايكونُمسلمُ ُيشترطُأنُْ

ُُوالش افعي ةويريُ َُلُيصحُُُّ(4)الح ن ابل ة، ُذميُ ُأنه ُالزواجُمنُامرأةُأنُيوك لُالمسلم ُليقبلُعنه ا؛
ُ.،ُوهذاُهوُالراجحُلغيرهَلُيملكُأنُيزوجهاُُ،ُفكذاالذميَُلُيملكُأنُيتزوجُالمسلمةُمسلمةُ؛ُألن
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 46/32المبسوط  4/412البدائع  
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 5/554المغني  5/274نهاية المحتاج  5/421مواهب الجليل  4/412البدائع  46/32المبسوط  
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 ن وعلى الذمي االعتداء م  : المطلب الثالث
،ُأوُالمجوسُ،ُأوُالنصارىقتضيُتقريرُالمعقودُلهُمنُاليهودنُالم س ل مُبهُأنُعقدُاألمانُيمُ 
ُفيويصبحُمنُأهلُدارُاإلسالمُلهُماُللمسلمينُوعليهُماُعليهم،ُويحرمُاَلعتداءُعليهُُ،علىُدينه

وعلىُهذاُُ،،ُوكذاُيحرمُعليهُاَلعتداءُعلىُدارُاإلسالمُمنُالمسلمينُوالذميينرضهعُ دمهُأوُمالهُأوُ
فيماُعداُماُُ،يتعلقُبالحرامُوالحاللُوالعقوباتاُألحكامُالشريعةُاإلسالميةُفيماُفيكونُالذميُخاضعُ 

ُأوُاألحوالُالشخصيةُفيُ  ُيعتقدونهُيتعلقُبالعقيدة ُأديانهمُفيتركونُعلىُما ُوقعُاَلع، تداءُمنهُفإذا
ُ.وُمنُالمسلمينُعليهُعوقبُالمعتديعلىُالمسلمينُأ

ُ:وفيُكيفيةُالعقوبةُتفصيلُبينُالفقهاءُعلىُماُيليُ

 :االعتداء على المال .1

ُ ُاعتدىُعلىُمالُالذميُعوقبُبالعقوباتُالمقررة ُأنُالمسلمُلوُ ُفيَلُخالفُبينُالفقهاء
ُكانُمعتديُ ...أوُسرقةُأوُحرابةُُااُأوُغصبُ الشريعةُاإلسالميةُحسبُنوعُاَلعتداءُإتالفُ  ُكماُلو اُإلخُ،

 .المسلمُالُ مُ كُ ؛ُُعلىُمالُمعصومُبالذمةُعصمةُمؤبدة؛ُألنهُاعتدىُعلىُمالُمسلم

أوُعلىُمالُمسلمُُ،كذلكَُلُخالفُبينُالفقهاءُعلىُأنُالذميُلوُاعتدىُعلىُمالُذميُمثله
لسرقةُوالحرابةُويضمنُاإلتالفُوالغصبُاُفيالشريعةُاإلسالميةُفيقطعُُفييعاقبُبالعقوباتُالمقررةُ

ُ(1ُ)ُ.عقدُالذمةُفيإلخُكالمسلمُ؛ُألنهُالتزمُبأحكامُالشريعةُاإلسالميةُحينُدخلُ..

 :االعتداء على الدم -2

ُفيإذاُقتلُالمسلمُالذميُأوُالذميُالمسلمُخطأُأوُشبهُعمدُعوقبُالمعتديُبالديةُالمقررةُ
ُ.باإلسالمُأوُاألمانُفوجبُعليهُالضمانُاُمعصومةُ فسُ ؛ُألنهُقتلُنمدُأوُالخطأالقتلُشبهُالع

ُكانُالقتلُعمدُ  ُكانُُ-افإن ُاقت صُمنهالقاتلُذميُ فإن ُكانُسواءُأكانُالمقتولُذميُ ُ،ا ُمثلهُأم ا
ُكانُالمقتولُذميُ ُوُ،اُله؛ُألنُالذميُقدُقتلُمساويُ اُمنُبابُأولىالمقتولُمسلمُ  إنُُُ،اُأوُأعلىُمنهإن
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ُكانُالمقتولُذميُ ُ،القصاصُمنُالجانيُفيفتحققُشرطُالمساواةُالمشروطُاُكانُالمقتولُمسلمُ  اُفإن
ُ:ماُيلىختلفونُفىُالقصاصُمنُالمسلمُعلىُفإنُالفقهاءُي،ُاوالقاتلُمسلمُ 

ن ابل ة،ُُوالش افعي ةيرىُ أنُالمسلمُإذاُ:ُوالثوري،ُوأبوُثور،ُوابنُالمنذرُ،الظ اهري ة،ُُوالز ْيدي ة،ُُوالح 
ُ(1).َلُيقتصُمنهُوإنماُيغرمُالديةُُاقتلُذميُ 

ُ(2)."بكافرُمٌُلسُْمُ ُلُ تُ قَُْلُي ُ "ُ: ُ-ُواستدلواُعلىُذلكُبقوله

ُ.؛ُلنصُالحدي ُوالذميُكافرُفالُيقتلُبهُ،أنُالمسلمُقدُقتلُذميا:ُووجهُالدَللة

ُ،هوُالحربيُُّ:ُالكافرُالحدي ُالذيَُلُيقتلُبهُالمسلمُفيبأنُالمرادُبالكافرُالمذكورُ:ُونوقش
ُ.وليسُالذميُ

وَلُمساواةُُ،واستدلواُمنُالمعقولُبأنُالقصاصُيعتمدُعلىُالمساواةُبينُالجانيُوالمجنيُعليه
ُكاملٌُبينُالمسلمُوالذمي ُ.بكفرهُوالذميُناقصٌُُ،بإسالمهُ؛ُألنُالمسلم

يسُفيُولُ،العصمةُفيالمساواةُُهيبأنُالمرادُبالمساواةُالمشروطةُإلثباتُالقصاصُ:ُوقشونُ 
ُكالمسلم،ُوالذميُمساوُللمسلمُفىُالعصمةالدين ُ.؛ُألنهُمعصومُعصمةُمؤبدة

ُكأنُيأخذهُإلىُُ(3)،ُواللي ُبنُسعدالم الكي ةويرىُ أنُالمسلمُيقتلُبالذميُإنُقتلهُغيلةُفقط
ُفيالحرابةُأوُاإلفسادُُ،ُوهوُحدُُّاُوإنماُقتلُحدُ هذهُالحالةُليسُقصاصُ ُفي،ُوقتلهُ؛ُليقتلهموضع
ُ.األرض

ُرُ واستدل ُذلكُبما ُعلى ُالنبيوا ُأن ُُ-ُ-ُوي ُق  ت  ل هُ قتل ُب ك اف ر  ُو ق الُ ةُ غ يلُ  م ْسل م ا ُأ ن ا " : ،
ُ(4)ُ"ىُب ذ م ت هُ و فُ  م نُْ أ ح قُُّ

ُ،فالُدَللةُفيهُعلىُعدمُقتلُالمسلمُبالذميُ ُ،وعلىُفرضُصحتهُ،ضعيفٌُُبأنهُحدي ٌُ:ُوقشونُ 
ُ.إنُلمُيكنُالقتلُغيلةُ 
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ُ.ااُقتلُبهُقصاصُ أنُالمسلمُإذاُقتلُذميُ ُ(1ُ)ُالح ن في ةويرىُ

ُالُو ُاألدلة ُعلىُذلكُبعموم ُفيُالقصاصُمنُالكتابُوالسنةواستدلوا ُتعالي؛ُُاردة ي اُُ:كقوله
ُب اْلع ْبد ُو اأْل ن ُْ ُو اْلع ْبد  ُب اْلح ر  ل ىُاْلح رُّ ُف يُاْلق ت ْ ُع ل ْيك م ُاْلق ص اص  ُك ت ب  ُآ م ن وا اُال ذ ين  ُُث ىأ ي ُّه  ْنُع ف ي  ب اأْل نْ ث ىُف م 

ْنُ ُت ْخف يٌفُم  ُذ ل ك  ُو أ د اٌءُإ ل ْيه ُب إ ْحس ان  يه ُش ْيٌءُف ات  ب اٌعُب اْلم ْعر وف  ْنُأ خ  ُل ه ُم  ُاْعت د ىُب  ْعد  ٌةُف م ن  ر ب ك ْمُو ر ْحم 
اٌبُأ ل يٌمُ ُف  ل ه ُع ذ  و م ْنُ"،ُ"ُكتابُاهللُالقصاص"ُو"ُالعمدُقود"ُ:ُ-وقولهُُ(578ُ:ُسورةُالبقرةُ)ُُ"ذ ل ك 

ُإ م ا ُالن ظ ر ْين  ُب خ ْير  ُف  ه و  ُل ه ُق ت يٌل ُي  ق ادُ  ي ود ى ق ت ل  إ م ا 2ُ)"و  ُبينُقتيلُ ( ُوغيرُذلكُحي ُلمُتفرقُاألدلة
ُ.عمدُ ُكلُقتلُ ُُفيبلُأثبتتُالقصاصُُ،وقتيل

ُ:الترجيحُ

ن في ةالراجحُهوُماُذهبُإليهُ ا؛ُصاصُمنُالمسلمُُإذاُقتلُالذميُعمدُ منُالقولُبإثباتُالقُالح 
اُوارتكبُبذلكُذنبُ ُ،لقوةُماُاستدلواُبه،ُوألنُالمسلمُبقتلهُالذميُقدُقتلُمعصومُالدمُالمحرمُقتله

ن ة ُو إ ن ُر يحُ  م ْنُق  ت لُ ":ُص ل ىُالل ه ُع ل ْيه ُو س ل مُ ُ-ُاُدلُعليهُقولهعظيمُ  اُل ْمُي ر ْحُر ائ ح ة ُاْلج  ت وج د ُ ه ام ع اه د 
ُع ام ا م نُْ ير ة ُأ ْرب ع ين  ُ(3ُ)ُ."م س 

لقتلُُقتلُالذميينُذريعةُ ُفيالقصاصُُوبذلكَُلُيتخذُضعافُالنفوسُمنُالمسلمينُإسقاطُ 
 .  وتسوءُصورةُاإلسالمُأمامُغيرُالمسلمينُ،الدولةُاإلسالميةُفيُالفوضىفتعمُُ،الذمي
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 المبحث الثاني

 أحكام المستأمن

نُغيرُالمسلمينُأوُأكثرُدخولُديارُاإلسالمُفأذنُلهُحاكمُالمسلمينُأوُمنُمُإذاُطلبُأحدٌُ
اُألهميتهاُفىُمجالُا،ُونعرضُخاللُهذاُالمبح ُماُيتعلقُبهُمنُأحكامُنظرُ ينوبُعنهُسميُمستأمنُ 

 .العصرُالحدي ُفيالتطبيقُالعمليُ

 مشروعية االستئمان :المطلب األول

ُاُ-ُنالمستأمُ : تعريف المستأمن ُبكسر ُواستأمنهُ-لميم ُطالبُاألمان، ُهو منهُُطلبُ :
وهوُإعطاءُاألمانُالذيُيعطىُلواحدُمنُغيرُُ،ويسميُهذاُالنوعُمنُاألمانُباألمانُالخاصُ،(1)األمان

ُمدةُ  ُاإلسالم ُديار ُتدخل ُصغيرة ُلمجموعة ُأو ُدمائهمُُُمعلومةُ ُالمسلمين ُعلى ُخاللها يأمنون
  ( 2) .وأموالهم

 :حكمه

ُ.اُبإجماعُالفقهاءشرعُ ُانُجائزٌُهذاُالنوعُمنُاألم

ْره ُح ت ىُ:ُ"نُالكريمُقولهُتعالىآوالدليلُعلىُذلكُمنُالقُر ُف أ ج  ار ك  ُاْست ج  ُاْلم ْشر ك ين  إ ْنُأ ح ٌدُم ن  و 
ُي  ْعل م ونُ  ُب أ ن  ه ْمُق  ْوٌمَُل  م ُالل ه ُث م ُأ بْل ْغه ُم ْأم ن ه ُذ ل ك  ُك ال  ُ(2ُ:ُسورةُالتوبةُ"ُ)ُي ْسم ع 

و ار ه مُْ ذ م ة ُاْلم ْسل م ينُ :ُ"ص ل ىُالل ه ُع ل ْيه ُو س ل مُ ُ-قولهُ:ُومنُالسنةُ اُأ ْدن اه مُْ و ج  ٌةُي ْسع ىُب ه  د   ؛و اح 
ُأ ْجم ع ين ، ُو الن اس  ُو اْلم ال ئ ك ة  ُالل ه  ُل ْعن ة  ُف  ع ل ْيه  ا ُم ْسل م  ُأ ْخف ر  ْن ُو َلُ  ف م  ُص ْرٌف ْنه  ُم  ُي  ْقب ل   ،(3)"ُع ْدلٌَُل 

ُر ج لُ :"يااُرالسُ ُألمراءُ--وقوله أ ْعط ىُُ ع ب يد ك مُْ أ وُْ أ ْحر ار ك مُْ م نُْ أ ْدن اك مُْ أ وُْ أ ْقص اك مُْ م نُْ و أ يُّم ا
ه مُْ ر ج ال ُ ن ْ هُ  أ وُْ أ م ان ا م  م ُالل ه ،ُف إ ْنُق ب ل ُ  ،ُف أ قْ ب ل ُإ ل ْيه ُإ ش ار ت ه ُف  ل ه ُاأْل م ان ُح ت ى أ ش ار ُإ ل ْيه ُب ي د  ُك ال  ح ت ىُي ْسم ع 

إ ْنُأ ب ىُف  ر دُّوه ُإ ل ىُم ْأم ن هُ  ُ(4ُ)ُ."ف أ خ وك ْمُف يُد ين ك ْم،ُو 

                                                           
1

 4/444لسان العرب أمن  
2

 7/424البدائع  
3

 4/461من حديث طويل صحيح البخاري  
4

 6/452جواهر األخبار للصعدي  



 22 

ُاألمان ُمن ُالنوع ُهذا ُمشروعية ُعلى ُاألدلة ُفىُُ،ولظهور ُمشروعيته ُعلى ُالفقهاء ُأجمع فقد
1ُُ.الجملة

أوَُلُخوفُُأنتُآمنٌُُ:كقولُالمسلمُلغيرهُُ؛وينعقدُهذاُاألمانُباللفظُالصريحُالذيُيدلُعليه
ُذلك ُوالكتابةعليكُونحو ُباإلشارة ُينعقد ُكما ُوعاقدهُ،، ُله ُالمعقود ُيفهمها ُلغة ُمنُفيصحُبكل ا

نبُعندُعرفُفىُعصرناُبتأشيراتُالدخولُالتىُتمنحهاُالدولةُلألجا،ُويقومُمقامُالعقدُماُيُ المسلمين
ُ.أوُالسياحةُوغيرهاُدخولهمُأرضُاإلسالمُبقصدُالتجارةُأوُالسفارة

  :عاقد األمان

أنُيعقدهُاإلمامُُمنُاألمانُالمؤقتُوكذاُغيرهُيصحُُُّهذاُالنوعُ ُأنُ (2ُُُ)َُلُخالفُبينُالفقهاء
قادةُُنُْوبُمُ ينُنُْكرئيسُالدولةُأوُالملكُأوُالسلطانُأوُمُ ُُ؛نُيقومُمقامهُفىُالمسمياتُالحديثةأوُمُ 

ُ.الجيوشُأوُالسلطاتُالمختصةُبمنحُتأشيراتُالدخولُواإلذنُبدخولُأراضيُالدولةُ

عقدهمُُةُمنُتأمينُالحربيينُلمُيصحُّالرعيُ ُاإلمامُإذاُمنعُآحادُ ُاُبينُالفقهاءُأنُ وَلُخالفُأيضُ 
نُاإلمامُأوُالرجوعُإليهُةُمنُغيرُإذالرعيُ ُنُآحادُ فىُعقدهُمُ ُماُالخالفُ منُاألمانُ،ُوإنُ لهذاُالنوعُ

ُ.فىُحالةُعدمُنهيهُعنُذلكُ

ُ ن في ةفيرىُجمهور ُالح  ُوجمهور ُُوالم الكي ة، ُُوالش افعي ة، ُُوالح ن ابل ة، ُالز ْيدي ة، ُآلحادُ: َُلُيجوز أنه
ُ.الجهادُبتأمينهمُُلُ نُالحربيينَُلُيتعطُ مُ ُقليلُ ُأوُعددُ ُالرعيةُمنحُاألمانُلواحدُ 

ُاْلم شُُْ:عمومُقولهُتعالىستدلواُعلىُذلكُبوا إ ْنُأ ح ٌدُم ن  ْرهُ و  ُف أ ج  ار ك  ُاْست ج  ُ(2:سورةُالتوبة) ر ك ين 
ُ.نُغيرهنُاإلمامُأوُمُ اآليةُمنحُاألمانُمُ ُدُ حي ُلمُتقيُ 

أجمعُ:ُ"،ُولذاُقالُابنُالمنذر"ُمُْاهُ ن ُدُْىُبهاُأُ عُ سُْي ُُةٌُدُ احُ وُ ُينُ مُ لُ سُْالمُ ُةُ مُ ذُ :ُ"ُ-ُوكذلكُقوله
ُ(3)"علىُجميعهمُوالرجلُالحرُالذىُيقاتلُجائزٌُُأمانُأمراءُالجيشُالعلمُعلىُأنُ أهلُ
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الم الكي ةويرىُبعضُ
ُكانُعلىُإذنُاإلمام،ُفإنُأمضاهُاُأنُأمانُآحادُالرعيةُموقوفٌُ:ُ(1ُ)ُ إلمام

ُوإنُردُ اأمانُ  َُلُيُ ، ُاإلمام ُويردُُُّعتدُُّه ُاألمانُمنُاألمُوُبه ُألنُأمر ُالعظامالمستأمنُإلىُمأمنه؛ التىُُر
ُ.قادرُعلىُتقديرُالمصلحةُمنُعدمها،ُواإلمامُهوُاليراعىُفيهاُمصلحةُالمسلمين

؛ُألنهُُُُُُُُُُُيُ أنهَُلُيترتبُعليهُثمرةُفىُالواقعُالعملُإلجماعُالفقهاءُإَلُ ُمخالفٌُُيُ هذاُالرأُومعُأنُ 
علىُأمنُُأوُخطورةُ ُالرعيةُمضرةُ َلُخالفُبينُالفقهاءُأنُاإلمامُلوُرأىُفىُاألمانُالممنوحُمنُآحادُ

يقولونُبوجوبُردُُيُ هذاُالرأُأصحابُ ُهذاُاألمان،ُوطالماُأنُُّيلغُ دولةُوسالمتهاُأنهُيحقُلهُأنُيُ ال
ُ.فرأيهمَُلُيختلفُعنُرأىُالجمهورُُ،منُي  ْلغ ىُأمانهُإلىُمأمنه

 مسائل خاصة بعقد األمان لغير المسلم في الدولة المسلمة: المطلب الثاني

ُدخلُغيرُ إذ ُقبلُأنُيُ ُا ُاألراضيُاإلسالمية فإنُُ،ثمُطلبُاألمانُبعدُذلكُ،لهُنُ ؤذُ المسلمُ
نهُفىُويختلفونُفىُبعضهاُاآلخرُعلىُماُنبيُ ُ،الفقهاءُيتفقونُحولُإثباتُاألمانُلهُلبعضُاألغراض

ُ:المسائلُالتالية

 :السفراء والرسل -ىالمسألة األول

ُالُ(2)الفقهاءُيتفق ُتأمين ُمبدأ ُأوفدتُْحول ُإذا ُوالسفراء ُرئيسُدولتهمُرسل ُقبل وإنُُ،من
ُ.نواُمنُدخولُأراضيُالدولةُالمسلمةُقبلُاإلذنُلهمتمكُ 

ُرُ  ُبماَُلُُُ-إلىُالنبيُُنُ رسوليُُْابُأرسلُ الكذُ ُأنُمسيلمةُ ُويُ والدليلُعلىُذلكُما فتحدثا
َُل ُت  ْقت لُ :ُ"ُُُ-فقالُُ،يليقُفىُحقُالرسول ُالرُّس ل  اُل ْوَل ُأ ن  ُأ ْعن اق ك م  وإنماُأقرُهذاُُ(3)"ل ض ر ْبت 

ُتأمينُالرسلُوالسفراءُ،المبدأ ُيترتوهو ُقد ُتفاوضية ُمنُأهمية ُله ُلما ُالحربُبعقدُ؛ ُإنهاء بُعليها
ثبتُ،ُوربماُدخولهمُُفىُاإلسالم،ُويلزمُإلثباتُاألمانُللسفيرُأوُالرسولُأنُيحملُمعهُماُيُ الهدنة

ُ.ونحوُذلكُ،حملُرسالةُعليهاُخاتمه،ُبأنُيأنهُأوفدُمنُقبلُرئيسه

ُ
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 : التجار  -المسألة الثانية

ُ ُُوالم الكي ةيري ُالحربيُ ُ(1)الح ن ابل ة، ُإذنُ ُإنُُْأن ُبغير ُاإلسالم ُدار ُاستفادُُ،دخل ُتجارة ومعه
ُ.مسبقُجارُبغيرُإذنُ رفُعلىُدخولُالتُّاألمانُبذلكُإنُجرىُالعُ 

ُ ُُوالح ن في ةويرى ُُوالش افعي ة، ُيكفُ(2)دي ةالز يُْ، َُل ُليُ ُيأنه ُتجارة ُمعه ُالحربي ُيحمل لهُُثبتُ أن
ق د رُعليهُفيُدارُُفإنُدخلُقبلُأنُيؤذنُلهُفهوُحربيُ ُ،بلَُلبدُمنُاإلذنُلهُقبلُالدخولُ،األمان

ُكاألسير ُ.اإلسالمُفيخيرُفيهُاإلمام

ُالراجح ُهو ُحتىَُلُي تخذهوُُوُ،وهذا ُالحديثة ُفىُاألنظمة ُيتفقُمعُالمعمولُبه منُذلكُُما
ُاإلسالم ُدار ُلدخول ُبقصدذريعة ُيكون ُوقد ُللتجسسُعليهمُ، ُبالمسلمين ُاإلضرار وليسُلقصدُ،

ُ.التجارةُوإنُكانُيحملُماُيباعُويشترى

 :األسرى -المسألة الثالثة

ُإذاُُ،يلزمُغيرُالمسلمُالمحاربُللمسلمينُإنُأرادُاَلمانُأنُيطلبهُقبلُوقوعهُفىُاألسر أما
ُكلُماُ،ُويخيُ قُحقُالمسلمينُبهىُاألسرُفقدُتعلوقعُف ،ُُفإذاُمصلحةُالمسلمينُفيهرُاإلمامُفيهُبين
؛ُألنُاألمانُدونُعليهُفيجوزُلهُأنُيؤمنهُنُ ؛ُألنهُإذاُجازُلإلمامُأنُيمُ أمانهُنُاإلمامُاألسيرُصحُ أمُ 
ُ.نُ المُ 

ُحينُأدخلُعليهُبعدُُولُقالُ-ُ-مرُعُ ُويُأنُ ذلكُماُرُ ويدلُعلىُ قوعهُفىُاألسر،ُْله ْرم ز ان 
ُع ل ْيك : ق الُ  ُب ْأس  ل ه ، ، َل  ُل ه ُأ ن سٌُ ث م ُأ ر اد ُق  ت ْ ُس ب يل ُل كُع ل ْيه ق ْدُأ م ْنته، : ف  ق ال  ُ(3)."ف  ع دُّوه ُأ م ان اُ،ف ال 

 :ادعاء األمان -المسألة الرابعة 

ُاألمانُلغيرُالمسلمُُيوالتُ،فىُالحاَلتُالسابقة ُيلزمُلتاجرُونحوهماكالسفيرُوا؛أجيزُفيها ،
ُكتابُنُْلمُ  منُُدخلُمنهمُقبلُحصولهُعلىُاألمانُأنُي  ْثب تُماُيدلُعلىُالسفارةُوإذاُلمُيكنُمعه

ُ:ثباتُاألمانُلهإ،ُفقدُاختلفُالفقهاءُفىُعىُالتجارةُولمُتكنُمعهُبضاعةرئيسهُأوُادُ 
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ن في ةفيرىُ ُكلُمنُُ،ُوهوُوجهٌُالح  األمانُبغيرُقرينةُمنُرسالةُُيُ عُ دُ أنُمُ :ُالح ن ابل ة،ُُوالش افعي ةعند
ُكاألسير؛ُألنُإقامتهُالبينةُأوُتجارةَُلُتُ  قبلُدعواهُوهوُحربيُق درُعليهُبدارُاإلسالمُي خ ي رُاإلمامُفيه

ُكتابُ  ُكأنُيحمل ُكانُصادقا ُ(1ُ).اُأوُتجارةاُمعتمدُ علىُصدقهُممكنةُلو

ُالمذهبُالش افعي ةويريُ ُُوفىُظاهر ُأنُي ص د قُفىُدعواهُ(2)الح ن ابل ة، ُتغليبُ فيُوجه ُلحقنُ؛ ا
ُكاذبُ دمه ُيكون ُقد ُألنه ُمهدرُ ؛ ُدمه ُفيكون ُحربيُ اا ُألنه ُصادقُ ؛ ُيكون ُوقد ُمعصومُ ، ُدمه ُفيكون اُا

ُ.باألمانُف  ي  غ ل بُجانبُالعصمةُ

ُناقشويُ  ُأنُالحربيُ : ُيترتبُعليه ُبهانُمنُدخولُدارُاإلسالميتمكُ ُبأنه ُلغرضُاإلضرار ثمُُ،؛
ُ.بهمُلحقُالمسلمينُوإضرارٌُُ،ُوفيُهذاُإهدارٌُااُأوُتاجرُ دعيُأنهُدخلُسفيرُ يُ 

ُكذبهُيردُإلىُمأمنهُاألمانُإذاُلمُتقمُالبينةُ ُم د ع يُ أنُ:ُ(3)الم الكي ةويرىُ وَلُُ،علىُصدقهُأو
ُألنُالحربيُ ؛ُالش افعي ةَلُيختلفُفىُأنهُعماُذهبُإليهُُالم الكي ة،ُوماُذهبُإليهُيجوزُأسرهُوَلُقتله

وإنُُ،بالدولةُقُمقصدهُوأضرُ فإنُلمُي قد رُعليهُفقدُحقُ ُ،اإذاُأرادُالتجسسُعلىُالدولةُدخلُمطمئنُ 
ُ.ق د رُعليهُفالُعقوبة

 :الترجيح

هوُالراجحُُ-األمانُبغيرُبينةُلمدعيباتُاألمانُإثفىُعدمُ،ُوافقهمُنُْومُ ُ،الح ن في ةماُذهبُإليهُ
ُبغيرُإذنُوسيلةُ ُحتىَُلُيكونُادعاءُاألمان ُلهاُ،لدخولُدارُاإلسالم ُألمنهاُُ،وذلكُصيانة وحفظا

ُ.وسالمتها

 :والية اإلمام على عقد األمان –المسألة الخامسة 

ُلمُيمنعُاإلمامُالرعيةُمنُإعطاءُاألمانُأل فيبقىُلإلمامُُُُُُُُُُُُُُ،حدُالحربيينُفباشرهُآحادُالرعيةإذا
،ُفإنُألمانُأوُردهُوفقاُلمصلحةُالدولةفىُإمضاءُاُالحقُُُّ-ةينوبُعنهُمنُالجهاتُالمختصُنُْأوُمُ 
زمهاُأنُتردُهذاُالحربيُالجهاتُالمختصةُالتىُتمثلُرئيسُالدولةُإلغاءُهذاُالنوعُمنُاألمانُلُرأتُ 
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ُ:ُتعرضُلهُبالقتلُأوُاألسرُونحوهما؛ُلقولهُتعالى،ُوَلُيجوزُلهاُالإلىُبلده ُاْلم ْشر ك ين  إ ْنُأ ح ٌدُم ن  و 
ُب أ ن ُ ا م ُالل ه ُث م ُأ بْل ْغه ُم ْأم ن ه ُذ ل ك  ُك ال  ْره ُح ت ىُي ْسم ع  ُف أ ج  ُي  ْعل م ون ُْست ج ار ك  ُ(2:ُسورةُالتوبةُ)ُه ْمُق  ْوٌمَُل 

 :مدة األمان

ن في ةيرىُ ن ابل ة،ُوجمهورُالم الكي ة،ُُوالح  إلمامُبلُلُ،بعينهاُدُبمدةُ أنُأمانُالمستأمنَُلُيتقيُ ُ(1)الح 
بوجودُالمصلحةُوانتفاءُُعندهمُ؛ُألنُاألمانُمشروطٌُبُعنهُعقدهُللحربيُأليُمدةُيراهاينُوُنُْأوُمُ 

ُ.وقدُتكونُالمصلحةُفىُعقدهُمدةُطويلةُأوُقصيرةُفوجبُأَلُيتقيدُبمدةُ،ُالمضرة

ُوبعضُُالش افعي ةويرىُ ُُوُالح ن ابل ة، ُقدرهاُأنُعقدُاألمانُللمستأمنُيتقيدُُ(2)ُالز ْيدي ة، بمدة
ُ.بعضهمُبأربعةُأشهرُقياساُعلىُمدةُالهدنةُ،ُوقدرهاُالبعضُاآلخرُبأقلُمنُسنةُ

ُمحددةٌُُ(3)الظ اهري ةويرىُ ُالعقد ُمدة ُاهللشرعُ ُأن ُكالم ُسماع ُبمقدار ُتعالىا ُلقوله ح ت ىُُ:؛
م ُالل هُ  ُك ال  ُ.(2ُ:ُسورةُالتوبةُ)ُي ْسم ع 

ُ:ُوالراجح

ُ ُجمهور ُإليه ُذهب ُما ُتحديُ،وافقهمُنُْومُ ُ،ن في ةالحُ هو ُعدم ُأمانُفى ُلعقد ُبعينها ُمدة د
،ُوقدُتكونُالمصلحةُفىُعقدهُمدةُطويلةُأوُقصيرةُبوجودُالمصلحةُ؛ُألنُاألمانُمشروطٌُالمستأمن

ُ.فوجبُأَلُيتقيدُبمدةُ

ُ:الدخولُبقصدُالسياحةُ-المسألةُالسادسةُ

ن في ةيقتضيُرأيُجمهورُالفقهاءُ جوازُاإلذنُلغيرُالمسلمُ:ُالز ْيدي ة،ُُوالح ن ابل ةُوُ،الم الكي ة،ُُوالح 
ُالمعالمُبها ُبالسياحةوالمعبُ ُ،فيُدخولُدارُاإلسالمُبقصدُزيارة ُفىُالعصرُالحاضر حي ُُ،رُعنها

ُكالمُاهللأ ُاإلذنُبقصدُسماع ُكتابُاهللجازوا ُالل هُ ":ُ؛ُلورودُالدليلُعليهُفي م  ُك ال  ،ُ(4)"ح ت ىُي ْسم ع 
ُإبال ُغُرسالةولقصد ُالرسول ُلتأمين ُمسيلمةُ ُ-ُ-؛ ُُلرسولي ُلجريانُالكذاب، ُ؛ ُالتجارة ولقصد
نُأنُاإلذنُلغيرُالمسلمُفىُدخولُدارُاإلسالمُغيرُمتقيدُبسبُأوُروُْعلىُأنهمُيُ ُفدلُ ُ،العرفُبذلك
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فيجوزُأنُيعطىُاألمانُبقصدُالسياحةُأوُالدراسةُأوُغيرُذلكُمنُاألسبابُفإنُأذنُُ،ينةأسبابُمع
اُكانُآمنُ ُ-كماُهوُالحالُوالشأنُاآلنُُ-ُشارةُأوُالكتابةُأوُبتأشيرةُدخولبالقولُالصريحُأوُاإلُله

ُ.فىُدارُاإلسالمُيحرمُاَلعتداءُعليهُفىُدمهُومالهُحتىُيرجعُإلىُبلده

عدمُجوازُاإلذنُللحربيُفىُدخولُدارُاإلسالمُبقصدُُ(1)الظاهريُمُ حُزبينماُيقتضيُرأيُابنُ
ُ،حي ُمن ُتأمينُ السياحة ُاإلسالم ُدار ُفى ُالكفار ُتأمين ُمؤقتُ ع ُاهللا ُكالم ُسماع ُبقصد ُإَل ُ-ُ-ا
ُب ُأو ُفىُاآلية ُفىُالسنةلوروده ُلثبوته ُإبالغُرسالة ُذلكُمنُاألغراضُفالُيصحُقصد ُعدا ُما ُأما ،
إَلُفىُحقُوالدليلُلمُيثبتُُ،منهُإَلُماُوردُالدليلُعليهُ،ُفالُيصحُُّهاُ؛ُألنهُحربيإعطاءهُُاإلذنُل

ُ.،ُوالسياحةُليستُمنهماُفالُيصحُإعطاءُاألمانُبسببهاأوُإبالغُرسالةُ،نُطلبُسماعُكالمُاهللم

ُ:الترجيح

ولُدارُ،ُوهوُماُيقتضيُجوازُاإلذنُللكافرُالحربيُفىُدخلراجحُماُذهبُإليهُجمهورُالفقهاءا
ُ-ماُاتفقُالفقهاءُوطالُاُماُيمنعُذلك،؛ُألنهُلمُيردُشرعُ اإلسالمُبقصدُالسياحة،ُوالدراسة،ُوغيرهما

ُابنُحزم ُاهللُ-ُومنهم ُكالم ُمقيدُبسماع ُإبالغُالرسالة،ُ،أنُاإلذنُغير ُبقصد ُعندُُبلُجاز وجاز
ُجرىُالعرفُبذلك ُبقصدُالسياحةُطالما ُفالُمانعُمنُإجازته وألنُاإلذنُُ،الجمهورُبقصدُالتجارة

ُ.مدةُإقامتهلغيرُالمسلمُبالسياحةُتمكينُلهُمنُسماعُكالمُاهللُبمخالطةُالمسلمينُ

ُ:نيأمُربزمُالدولةُالتىُتقرُمبدأُتأمينُالسائحينُتلتُو

ُُاألول ُالدينُ: ُوتعاليم ُيتفق ُما ُإظهار ُعلى ُبالمحافظة ُاإلذن ُإعطائه ُعند ُالسائح ُتلزم أن
ُواألخالق ُبالسلوك ُيتعلق ُفيما ُويؤذيُُ،اإلسالمي ُاإلسالمي ُالدين ُتعاليم ُيخالف ُما ُإظهار وعدم

ُ.ضُنفسهُإللغاءُأمانهُوردهُإلىُبلدهعُرُوإَلُ ُ،مشاعرُالمسلمين

ُاإلسالمُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:الثاني ُدار ُأهل ُاعتداء ُمن ُوحمايته ُإقامته ُمدة ُللسائح ُوالحماية ُاألمن توفير
ُ.منُالمسلمينُأوُالذميينُعليه
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ُ:صفةُعقدُاألمانُالخاصُ-ُسابعةالمسألةُال

معرضُللفسخُإذاُرأىُاإلمامُأنُُلُجائزٌُبُ،غيرَُلزمُأنُأمانُالمستأمنُعقدٌُُ(1ُ)ُالح ن في ةيرىُ
ُوقته،المصل ُقبلُانتهاء ُولو ُفىُفسخه ُإنُُحة ُاإلمام ُيلزم ُردُفسخُاألمانُقبلُاإَلُأنه ُوقته نتهاء

ُأ بْل ْغه ُم ْأم ن هُ ُ:؛ُلقولهُتعالىه،ُوَلُيجوزُالتعرضُلهُقبلُوصولهُبلدالمستأمنُإلىُبلده :ُسورةُالتوبة)ُث م 

ُفيهُمنُتركُقتالهُمدةُئخهُقبلُانتهاءُوقتهُبأنُاألمانُجاوعللواُجوازُفسُ،(2 زُلغيرُالمسلمُمعُما
ُ.فإذاُصارتُالمصلحةُفىُنقضهُنقضُ،لمصلحةُ ُ؛األمان

َلزمُمنُُأنُعقدُاألمانُعقدٌُُ(2)الز ْيدي ة،ُُوالح ن ابل ة،ُُوالش افعي ة،ُُوالم الكي ةويرىُجمهورُالفقهاءُ
بأمنُُأوُإضرارٌُُأوُخيانةٌُُإَلُإذاُظهرُمنُالكافرُغدرٌُ؛ُضهُقبلُمدتهفالُيجوزُلهمُنقُ،جهةُالمسلمين

ُ.الدولة

ُاْلم ت ق ينُ ُ:تعالىواستدلواُعلىُذلكُبقولهُ بُّ ت ه ْمُإ ن ُالل ه ُي ح  ْمُع ْهد ه ْمُإ ل ىُم د  سورةُ)ُف أ ت مُّواُإ ل ْيه 

إُ ُ:فإنُظهرُمنهمُخيانةُجازُنقضهُلقولهُتعالي،ُ(4ُ:التوبة ُم نو  ي ان ة ُف انْب ْذُإ ل ْيه ْمُع ل ىُُم اُت خ اف ن  ُخ  ق  ْوم 
ائ ن ينُ س و اء ُإ ن ُاللُ  ُاْلخ  بُّ ُي ح  ُ(18ُ:ُُاألنفالسورةُ)ُه َُل 

ُ:الترجيح

ن في ة؛ُألنُفىُالتطبيقُالعمليُ ُليسُلهذاُالخالفُثمرةٌُ ُكانواُيقولونُبجوازُالنقضُ،الح  إَلُُ،وإن
ُأ ُوجود ُيشترطون ُالنقضنهم ُفي ُيقُ،مصلحة ُفهم ُبلزومه ُيقولون ُكانوا ُوإن ُبجوازُوالجمهور ولون

ُظهرتُخيانة ُمصلحةالنقضُإذا ُالخيانة ُلظهور ُونقضه ُخالفاُ،، ُيكون ُأن ُيعدو فىُُوالخالفَُل
ن في ة،ُفعندُالمصلحةُنفسها غيرُمقيدةُبالخيانة،ُوعندُالجمهورُتقتصرُعلىُالخيانةُفقط،ُورأيُُالح 
ُ.قواعدُالشرعيةُالتيُتلتزمُبالوفاءُبالعهدالجمهورُأوفقُلل

ُالجنايةُبينُالمستأمنُوأهلُدارُاإلسالم:لمطلبُالثال ا

الحربيُالذيُيتمتعُباألمانُالخاصُأوُالعامُيسميُمستأمناُفىُمدةُأمانهُيحرمُاَلعتداءُعليهُُ
ُفىُدم ُلوُاعتدىُالمسلمُأوُالذميُعليه ُفإنه ُولذا ،ُ ُأنُيعتديُهوُعلىُغيره ُيحرم ُأوُمالهُكما ه

عوقبُبالعقوباتُالماليةُالمقررةُفىُالشريعةُاإلسالميةُفىُضمانُالمتلفاتُ،ُوردُالمغصوب،ُودفعُ
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ُكانُاَلعتداءُعلىُ ُكانُالمعتدىُهوُالمستأمنُ،ولكنُإن الديةُفىُالقتلُالخطأُوشبهُالعمدُ،ُوكذاُإن
ُالقصاصُفىُ ُأو ُكقطعُاليدُفىُالسرقة ُالحد ُلعقوبة ُالمالُموجبا ُأو القتلُالعمدُفإنُالفقهاءُالدم

ُ:.يختلفونُفىُمعاقبةُالجانيُوهوُماُنعرضُلهُفىُالفروعُالتالية

ُ:اَلعتداءُعلىُالمالُبالسرقةُ:ُالفرعُاألولُ

 :وفيهُمسائل

ُ:ُسرقةُالمستأمنُمنُمالُالمسلمُأوُالذميُ-المسألةُاألولىُ

ُ ُجمهور ن في ةيري ُالح  ُعند ُوالظاهر ُُوُالش افعي ة، ُةالح ن ابلُ ، ُيقطعُ(1ُ) َُل ُالمستأمن ُقول ُفي
ُالذمي ُأو ُالمسلم ُمال ُمن ُبالسرقة ُالشريعة ُبأحكام ُيلتزم َُل ُالمستأمن ُألن ُيتعلقُ؛ ُفيما اإلسالمية

فإنهُيجبُعليهُُزناُكماُلوُُ،فالُيجبُعلىُالمستأمنُ،حقُاهللُغالبُفيهُة،ُوحدُالسرقبحقوقُاهلل
ُ.حدُالزنا

ُوقشُونُ  ُحدُ : ُالُبأن ُيجبُعلى َُل ُزنالزنا ُإذا ُالمستأمن ُألن ُالعهدُُامستأمن؛ ُلنقضه يقتل؛
ُُُ(2ُ)ُ.،ُوالقتلُإذاُاجتمعُمعُغيرهُمنُالعقوباتُأحاطُبهاُوَلُيجبُغيرهبذلك

ُأنُ ُ(3)فىُالراجحُالح ن ابل ة،ُُوفىُقولُ ُالش افعي ة،ُُوالم الكي ة،ُُوالح ن في ةمنُُرُ ف ُ ويرىُأبوُيوسف،ُوزُ 
ُ.المسلمُأوُالذميُالمستأمنُيقطعُبالسرقةُمنُمالُ

ُكحدُالقذفواستدلواُعلىُذلكُبأنُحدُالسرقةُ ؛ُألنُحدُالقطعُحدُيطالبُبهُفوجبُعليه
يجبُلصيانةُاألموالُ،ُوحدُالقذفُيجبُلصيانةُاألعراضُ،ُفإذاُوجبُفىُحقهُأحدهماُوهوُحدُ

ُ.القذفُوجبُأنُيجبُاآلخرُقياساُعليه

ُالُالش افعي ةويشترطُ عليهُفىُعقدُأمانهُالقطعُرأيُأنُيكونُقدُشرطُفىُقولهمُالموافقُلهذا
ُ(4).بالسرقة
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ُ:الترجيح

ُذهبُإليهُأبوُيوسفُ:الراجح ؛ُألنُاألمانُيعنيُبقطعُالسارقُالمستأمن،ُوافقهُنُْومُ ُ،هوُما
،ُوالسرقةُاعتداءُعلىُحقُالمجتمعُالذيُتدائهمحمايةُأهلُدارُاإلسالمُمنُاعتدائهُوحمايتهُمنُاع

ُ.نُفوجبُأنُيعاقبُبعقوبتهاُارتبطُمعهُبعقدُأما

ُ:سرقةُالذميُمنُالمستأمنُ-المسألةُالثانية

نُالذميُيقطعُبسرقةُأ،ُالز ْيدي ة،ُُوالح ن ابل ة،ُوظاهرُمذهبُالم الكي ة،ُُوالح ن في ةمنُُرُ ف ُ يرىُاإلمامُزُ 
ُ.العصمةُفصارُبمنزلةُمالُالذميُفىُُ،األمانُالعصمة؛ُألنُمالُالمستأمنُقدُاستفادُمالُالمستأمن

ُ:ُويدلُعلىُذلكُعمومُقولهُتعالى ُك س ب اُن ك اَل  ُأ ْيد ي  ه م اُج ز اء ُب م ا ُو الس ار ق ة ُف اْقط ع وا و الس ار ق 
ُو الل ه ُع ز يٌزُح ك يمٌُ ُالل ه  ُُم ن  (ُ ُالمائدةسورة مُمطلقاُفقدُأوجبتُاآليةُالقطعُبسرقةُالمالُالمعصُوُ،(38ُ:
ُ.،ُومستأمنلم،ُوذميمنُغيرُفرقُبينُمالُمس

ُ ن في ةويرىُجمهور ُُوُالح  َُلُ(1)الش افعي ة، ُكما ُمالُالمستأمن يقطعُُأنُالذميَُلُيقطعُبسرقة
؛ُألنهاُعصمةُمؤقتةُعلىُشرفُألنُعصمةُمالُالمستأمنُمحلُشبهةُ؛المستأمنُبسرقةُمالُالذمي

ُ.الزوال

فالُيصحُُ،فُبينُالفقهاءلُالمستأمنُمحلُخالبأنُعدمُقطعُالذميُبالسرقةُمنُما:ُويناقش
يجابُعنهُبأنُالعبرةُ،ُصمةُمالُالمستأمنُعلىُشرفُالزوالبأنُع:ُوقولهمُ،فىُقياسُاعتبارهُأصالُ 

فقدُيسلمُأوُيدخلُُ،دةُ مؤكُُّكماُأنُزوالُعصمةُمالُالمستأمنُليستُُُْ،بوجودُالعصمةُوقتُالسرقة
ُ.فىُعقدُالذمةُفتستمرُعصمتهُ

ُ:الترجيح

زفرُ،ُومنُوافقهُفىُقطعُُالذميُإذاُسرقُمنُمالُالمستأمنُهوُالراجحُ؛ُماُذهبُإليهُاإلمامُ
ُالشريعةُاإلسالميةُوهيُتقضىُ ُبأحكام ُباألمانُوالذميُملتزم ُوقتُالسرقة ألنهُيسرقُماَلُمعصوما

ُ.بقطعُالسارقُإذاُسرقُماَلُمعصوماُيبلغُنصابا

                                                           
1

 4/475حتاج مغنى الم 1/424المبسوط  4/74البدائع 



 21 

ُ:سرقةُالمسلمُمنُمالُالمستأمنُ-المسألةُالثالثة

المستأمنُإذاُوهمُالقائلونُبقطعُُ،فىُظاهرُالمذهبُ(1ُ)ُالح ن ابل ة،ُُوالم الكي ة،ُُوُرُ ف ُ يرىُاإلمامُزُ 
اُبدليلُمعصومُ ُ؛ُألنهُسرقُماَلُ لمُيقطعُبالسرقةُمنُمالُالمستأمنأنُالمسُ:سرقُمنُمالُالمسلم
ُ.وجوبُضمانهُباإلتالفُ

ن في ةويرىُجمهورُ َلُيقطعُبالسرقةُمنُأنُالمسلمُ:ُُفىُقولُ ُالح ن ابل ة،ُُوفىُقولُ ُالش افعي ة،ُُوالح 
حي ُإنهُلمُيلتزمُبأحكامُالشريعةُُ،؛ُألنُالمستأمنَُلُيقطعُبالسرقةُمنُمالُالمسلممالُالمستأمن

ُ.اإلسالميةُفىُعقدُأمانه

بلُهوُمحلُخالفُُ،بأنُعدمُقطعُالمستأمنُإذاُسرقُمنُمالُالمسلمُغيرُمسلم:ُويناقش
ُ.للقياسُبينُالفقهاءُفالُيصحُأصالُ 

وعلىُفرضُالتسليمُبهُفإنُالمستأمنُلمُيقطعُ؛ُألنهُغيرُملتزمُبأحكامُالشريعةُ،أماُالمسلمُ
 .ُفهوُملتزمُبأحكامهاُوهيُتقضىُبقطعةُإذاُسرقُماَلُمعصوماُوقدُفعلُفيجبُأنُيقطع

 :الترجيح

اُماُيبلغُنصابُ فيُقطعُالمسلمُإذاُسرقُمنُمالُالمستأمنُُ،وافقهُنُْ،ُومُ رفُ ماُذهبُإليهُاإلمامُزُ 
ُ،والتىُلمُتفرقُبينُسارقُوسارقُ،؛ُلعمومُأدلةُالقطعُفىُالسرقةُمنُالكتابُوالسنةهوُالراجحُ-

وَلُمالُومال،ُوحتىَُلُيتخذُضعافُالنفوسُمنُأهلُدارُاإلسالمُمنُالقولُبعدمُالقطعُبالسرقةُمنُ
 .إلسالموهمُاآلمنونُفىُدارُاُ،لالعتداءُعليهمُبالسرقةُمالُالمستأمنُذريعةُ 

ُاَلعتداءُعلىُالدم:ُالفرعُالثاني

ُذميُ  ُقتل ُلو ُالمستأمن ُأن ُعلى ُالفقهاء ُمسلمُ يتفق ُأو ُاإلسالما ُدار ُأهل ُمن ُبهُُ،ا ُيقتل فإنه
ُكانُالقتلُعمدُ قصاصُ  ُ،؛ُألنُالمستأمنُقدُقتلُمنُهوُأعلىُمنهاُأ لزمُبديته،ُفإنُلمُيكنُعمدُ ااُإن

ُكُ  كماُأنُُ،اُللمستأمنُفعصمتهُمؤقتةخالفُ ،ُالدمُعصمةُمؤبدةمسلمُمعصومُُمنُالذميُوالال ُحي ُإن
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ُكماُيتفقونُعلىُالمسلمُأعلىُبإسالمهُمنُالمستأمن ُقتلالذميُمنُأهلُدارُاإلسالمُإنُُأنُ ؛ُلكفرهُ،
ُ.واحدةُإَلُأنُالكفرُملةٌُُ؛ألنهُوإنُكانُأعلىُصفةُفىُالعصمةُ؛اُقتلُبهاُعمدُ مستأمنُ 

ُلوُقتلُا ُأوُقتلُالمستأمنُمرتدُ لمسلمُمستأمنُ ويختلفُالفقهاءُفيما ُنعرضُلهُفىُُ،اا وهوُما
ُ:المسألتينُالتاليتين

 :المسلم إذا قتل مستأمنا –المسألة األولى 

ُُوالح ن ابل ة،ُُوالش افعي ة،ُُوالم الكي ة،ُُوالح ن في ةيرىُجمهورُ عدمُالقصاصُُ(1)الظ اهري ة،ُُوُالز ْيدي ة،
ُ.اُمنُالمسلمُإنُقتلُمستأمنُ 

ُ"....بكافرُ ُمٌُلُ سُْمُ ُلُ تُ قَُْلُي ُ "ُُص ل ىُالل ه ُع ل ْيه ُو س ل مُ ويستدلونُعلىُذلكُبقولهُ

ُذكره ُسبق ُبما ُويناقش ُوهو ُالدم؛ ُمهدر ُالحربي ُالكافر ُالحدي  ُفى ُبالكافر ُالمراد ُ،أن
ُكافراُحربيُ  ُكان علىُعدمُفالُدَللةُفىُالحدي ُُ،اُإَلُأنهُمعصومُالدمُفىُمدةُأمانهوالمستأمنُوإن

ُ.قتلُالمسلمُبه

ُالمعقُو ُمن ُشبهةواستدلوا ُمحل ُالمستأمن ُدم ُعصمة ُبأن ُل ُعلى ُمؤقتة ُعصمة ُألنها شرفُ؛
ُياصُيعتمدُعلىُالمساواةُبينُالمجن،ُوالقصالزوالُفالُيتساوىُمعُالمسلم؛ُألنُعصمةُدمهُمؤبدة

ُ.عليهُوالجانيُوَلُمساواةُبينُالمستأمنُوالمسلم

:ُُ-والدليلُعلىُذلكُقولهُُ،أوُشبهةُأمنُليستُمحلُشكُ ويناقشُبأنُعصمةُدمُالمست
ا م ْنُق  ت لُ " ُر يح ه  اُل ْمُي ر ْحُر ائ ح ة ُاْلج ن ة ُو إ ن  ُم نُْ م ع اه د  ُع ام ا ت وج د  ير ة ُأ ْرب ع ين  وكونهاُعلىُشرفُ(2ُ)."م س 

،ُوعلىُفرضُدُعصمتهبألمانُفتتأةُغيرُم س ل مُأيضاُفقدُي ْسل م،ُأوُيدخلُفىُا؛ُألنهاُغيرُمؤبدالزوال
ُفقدُيرتدُُُّ،افيمكنُأنُيوجدُهذاُاَلحتمالُفىُعصمةُالمسلمُأوُالذميُأيضُ ُ،التسليمُبتعرضهاُللزوال
ُكلُمنهماالمسلمُأوُينقضُ ،ُومعُذلكُلمُيقلُأحدُمنُالفقهاءُأنُهذاُالذميُالعهدُفتزولُعصمة

ُ.عندُإثباتُالقصاصُعلىُقاتلهُيراع ياَلحتمالُ

                                                           
1

 7/236البدائع  
2
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والمستأمنُوقتُاَلعتداءُعليهُمعصومُبغيرُشكُفوجبُُ،رةُبوجودُالعصمةُعندُالجنايةفالعب
ُ.القصاصُمنُقاتله

ُ.اُاقتصُمنهاُعمدُ المسلمُإذاُقتلُمستأمنُ ُأنُ ُ(1ُ)ُالح ن في ةويرىُاإلمامُأبوُيوسفُمنُ

ُ ُذلك ُعلى ُوردُ واستدل ُما ُالقصاصُبعموم ُتعالىُُ؛فى ُاْلقُ ُ:كقوله ُع ل ْيك م  ُف يُك ت ب  ص اص 
ل ى ُ(578ُ:ُسورةُالبقرة)ُُاْلق ت ْ

ُ ُ:ُ-وقوله ُاْلق ص اصُ " ُالل ه  ُُ،"ك ت اب  ُوقوله ُخصوصُقولهُ،"دقوُ ُدُ مُْالعُ " م ْنُ":ُ-ُوكذا

اُل ْمُي ر ْحُر ائ ح ة ُالُْ ق  ت لُ  ُ."ج ن ةُ م ع اه د 

ُكانُ،ُُ"هُ تُ وف ىُبذمُ ُنُْمُ ُقُُّحُ اُأُ ن ُأ ُ":ُا،ُوقال؛ُلقتلهُمعاهدُ اقتلُمسلمُ ُ-ُ-ُويُأنهوماُرُ  فإنهُوإن
 .باألمانُمنهماُمعصومٌُُالُ كُ ُُا؛ُألنُ اُفىُحقُالذميُإَلُأنُالمستأمنُيدخلُفيهُأيضُ دُ واُر

ُ:الترجيح

ن في ةهوُماُذهبُإليهُاإلمامُأبوُيوسفُمنُُ:الراجح وهوُالقولُبالقصاصُمنُالمسلمُإذاُُ؛الح 
للقصاصُوحتىَُلُيتخذُبعضُأهلُدارُاإلسالمُمنُالقولُ؛ُلعمومُاألدلةُالموجبةُاقتلُالمستأمنُعمدُ 

إنُاإلسالمُيعطيُُ:فيقالُ،لقتلهمُفىُدارُاإلسالمُاُذريعةُ بعدمُالقصاصُمنُالمسلمُإنُقتلُمستأمنُ 
ُ.بالدينُوهذاُإضرارٌُُ،الحربيينُاألمانُليقتلهمُفىُداره

 :االمستأمن إذا قتل مرتد   - المسألة الثانية

؛ُألنهُقتلُمهدرُفىُدارُاإلسالمَُلُيقتصُمنهمرتد اُُأنُالمستأمنُإنُقتلُ(2)يريُجمهورُالفقهاء
ولذاُيعاقبُقاتلهُمنُغيرُإذنُاإلمامُ،ُ؛َُلفتياتهُعليهةبعقوبةُتعزيري،ُوإلمامُالمسلمينُأنُيعاقبهُالدم

ُكانُمسلمُ  ُ.اُمنُأهلُدارُاإلسالماُأوُذميُ حتىُولو

ُكافرُ ُ،اُاقتصُمنهُألنُالمرتدُ مرتدُ أنُالمستأمنُإنُقتل3ُُالش افعي ةويريُ ُكان إَلُأنُعلقةُُ؛اوإن
 .اوإنماُعنادُ ُ،انُ ،ُوأنُالمستأمنَُلُيقتلهُتدي ُُّاإلسالمُباقيةُفيه

                                                           
1
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 :الترجيح

هوُُ-ُمرتد اُماُذهبُإليهُجمهورُالفقهاءُمنُالقولُبعدمُوجوبُالقصاصُمنُالمستأمنُإنُقتل
معصومُوقاتلهُُ،بدليلُأنُالجزيةَُلُتقبلُمنهُ،يرُخالفيجبُقتلهُبغُحي ُإنُالمرتدُمهدرٌُُ،الراجح

َلفتياتهُعلىُصاحبُالحقُفىُُ؛ولكنُيعزرُ،الدمُباألمانُفهوُأعلىُمنه،ُوَلُيقتلُالمعصومُبالمهدر
 .وهوُاإلمامُ،قتله
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 عباس شومان/ د.أ                                                        

 وكيل األزهر الشريف                                                       
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه , والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين, الحمد هلل رب العالمين 
 :وبعد.. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 

ومدى جواز تطبيق , نين غير المسلمين في الدولة اإلسالميةفتلك إطاللة عجلى على حقوق وواجبات المواط 
التي , أردت بها أن أجلى صفحة من صفحات اإلسالم الناصعة, أحكام الشريعة اإلسالمية في قضاياهم ومنازعات

 دحضا لدعاوى المغرضين, وال تفرق بينهم وبين أتباع الدين اإلسالمي في هذه الحقوق, ترعى حقوق غير المسلمين بها
, وتنفير الناس عنه, لتبغيضهم في هذا الدين وأتباعه, الذين دأبوا على تشويه صورة اإلسالم في نفوس غير المسلمين

 :وجاءت مسائل هذه اإلطاللة في المباحث والمطالب والفروع التالية
 .الحقوق التي للمواطنين غير المسلمين في الدولة اإلسالمية: المبحث األول
  .ى الحق والمواطنة ومدى ثبوت حقوق المسلمين لغيرهممعن: المطلب األول

 .معنى الحق والمواطنة: الفرع األول
 .موقف اإلسالم من فكرة المواطنة: الفرع الثاني
 .المقصود بغير المسلمين: الفرع الثالث
 .من يمنحون ذمة المسلمين: الفرع الرابع

 . شروط عقد الذمة وآثاره وطبيعته: الفرع الخامس
 .مدى ثبوت حقوق المسلمين لغير المسلمين: السادسالفرع 

 .وأداء الشعائر الدينية, حرية االعتقاد وبناء دور العبادة: المطلب الثاني
 .حرية االعتقاد: الفرع األول
 .مدى حق غير المسلمين في إقامة شعائرهم الدينية: الفرع الثاني
 .دةمدى حق غير المسلمين في بناء دور العبا: الفرع الثالث

 .حق التعلم والعالج والعمل ومزاولة المهن: المطلب الثالث
 .مدى حق غير المسلمين في التعلم: الفرع األول
 .مدى حق غير المسلمين في تلقي العالج: الفرع الثاني
 .مدى حق غير المسلمين في العمل ومزاولة المهن والحرف: الفرع الثالث

 .والقضاء, والجيش, وزارةال: تولي المناصب العامة: المطلب الرابع
 .حكم تولي غير المسلمين والية عامة أو خاصة على المسلمين: الفرع األول
 .آراء العلماء في حكم استعمال غير المسلمين في الوظائف والواليات الخاصة: الفرع الثاني
 .مدى حق غير المسلمين في تولي الوزارة: الفرع الثالث
 .لمين في االنضمام إلى الجيشمدى حق غير المس: الفرع الرابع

 (.التحكيم)مدى حق غير المسلمين في تولي القضاء وما في حكمه : الفرع الخامس
 .تمثيل المجتمع في المجالس النيابية أو مجالس الشورى: المطلب الخامس
 .وجزاء من يعتدي عليها, حماية األنفس واألعراض واألموال: المطلب السادس
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 .لمسلمين في حماية أنفسهم وأعضائهمحق غير ا: الفرع األول
 .حق غير المسلمين في حماية أعراضهم: الفرع الثاني
 .حق غير المسلمين في حماية أموالهم وممتلكاتهم: الفرع الثالث

 .االحتكام إلى الشرائع الخاصة في األحوال الشخصية: المطلب السابع
 .مين في الدولة اإلسالميةالواجبات التي على المواطنين غير المسل: المبحث الثاني
 .الواجبات الوالئية والمالية: المطلب األول

 .واجب الدفاع عن الدولة اإلسالمية: الفرع األول
 .دفع الجزية: الفرع الثاني
 .دفع الخراج: الفرع الثالث
 .دفع العشور: الفرع الرابع

 .الواجبات االجتماعية: المطلب الثاني
 .تقد المسلميناحترام شعائر ومع: الفرع األول
 .  عدم إظهار ما يباح لهم مما يحرم على المسلمين: الفرع الثاني

 

 المبحث األول
 الحقوق الــتي للمواطنين غير المسلمين في الدولة اإلسالمية

 المطلب األول
 ومدى ثبوت حقوق المسلمين لغيرهم معنى الحق والمواطنة

 الفرع األول
 معنى الحق والمواطنة

 :قمعنى الح: أوال
 :معنى الحق في عرف أهل اللغة

, واليققققين, ويطلقققق كقققذلك علقققى الثابقققت, الباطقققل خقققالف وهقققو ,(ق ق ح) مقققادة مقققن مقققذخوذ ,هقققو الواجقققب: الحقققق
 .(1) والصواب, والصدق, والعدل

 :معنى الحق في عرف الفقهاء
 .(2) الحكيم الشارع يقررها واالستئثار االختصاص سبيل على للشخص ثابتة مصلحة  
 .أو عامة للجماعة , سواء كانت حقوقا خاصة للفرد, ر هذه الحقوق ومانحها هو اهلل تعالىومصد  

 :معنى المواطنة: ثانيا
 :معنى المواطنة في عرف أهل اللغة

 إذا , واتطن البلد, إذا أقام به: يطن َوْطنا  , وطن بالمكان: مذخوذة من, مصدر واطن: المواطنة في اللغة  

                                           

 ..22/لمصباح المنير ا: الفيومي, 5/01معجم مقاييس اللغة : , ابن فارس3/522 العرب لسان: ابن منظور, 4/0441 الصحاح,: الجوهري( 1)
 .333/المدخل إلى الفقه اإلسالمي : عيسوي أحمد (2)
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بمعنقى عقاش معهقم : والمواطنقة مقن واطقن, بلده الذي أقام بقه: َوَوطُن الشخص, البلد أي توطنه واستوطن, اتخذها وطنا
وجمعققه , منقزل اإلقامقة: والقوطن, وطنقا ومحققالاألرض َوَوطَّْنُتهقا واْسقَتْوَطْنتها أي اتََّخقذتها أوطنققت يققال و , فقي وطقن واحقد

 .(1)األوطان 
للتعبيقر عقن حقق , لفظقة محدثقة اسقتعملها المحقدثونهقي بقل , الولفظة المواطنة لم تستعمل فقي لسقان العقرب ققب  

  .يخوله ثبوته لمن انتسب لجنسية معينة من حقوق ومزايا  وما, المواطنة
 :معنى المواطنة في عرف الفقهاء

ويعقيش معهقم, فهقي ملكهقم  ,وينتمقي إلقى قومهقا ,لقه أن ينشقذ فيهقا اهلل ينتسقب إلقى بلقد ققدر إنسقان كقل :المقواطن  
مسقوولية أمانقة عهقد االسقتخالف  اهلل تعقالى وحمقاهم ومقوطن أمقنهم واسقتقرارهم وحقهقم فقي الحيقاة, يتحملقون جميعقا أمقام

سققيادتها وأمنهققا واسققتقرارها ووحققدة أراضققيها, ومققن يخققالف ذلققك وينتهكققه  فيهققا, وعلققيهم جميعققا واجققب الحفققاظ والققذود عققن
 .(2)ه يادة الوطن والمستخلفين معه فيوس حمخالف ومنتهك لعهد وميثاق المواطنة, وأمانة الحفاظ على مصال

وعليه مسئولية أمانة , هي انتساب اإلنسان لبلد نشذ بها وانتمى إلى أهلها وعاش معهم: فإن المواطنة ووفقا لهذا  
  . وواجب حفظها والذود عن سيادتها وأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها , االستخالف فيها

مقا يتمتقع بققه مقن انتسقب لبلقد أو وطققن معقين مقن حقققوق : اء بذنهقا عبقارة عققنيمكقن تعريقف المواطنقة عنققد الفقهقو   
 . سواء أقام بها أو غادرها إلى غيرها , اقتضاها تجنسه بجنسية هذا البلد, ومزايا

 

 الفرع الثاني
 طنةاموقف اإلسالم من فكرة المو

وتبعا لذلك فرض , ووحدة المعتقد, التي تعززها روابط الدين, تقوم العالقات في اإلسالم على أساس من األخوة
: ولذا قال الحق سبحانه, والتكافل, والتآزر, والتعاضد, والتعاون, من التناصر: اإلسالم على أتباعه توابع هذه األخوة

(3)(والمومنون والمومنات بعضهم أولياء بعض)
المومن للمومن : " قال وروى أبو موسى األشعري أن رسول اهلل , 

: " قال وروى النعمان بن بشير رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل , (4)"وشبك بين أصابعه , ضه بعضاكالبنيان يشد بع
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى , مثل المومنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد

"(5). 
, يقوم بين المنتسبين لها, الدولة اإلسالميةوقد أفسح اإلسالم لمعنى آخر من معاني التعاضد والتناصر في  

حيث جعل اإلسالم لغير , وهو ما يقترب من فكرة المواطنة بمعناها المعاصر, سواء كانوا مسلمين أو أهل ذمة
ما , والتمتع بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها المسلمون, حق اإلقامة في دولة اإلسالم, المسلمين بمقتضى عقد الذمة

ووثيقة المدينة ببنودها , وحفظها والذود عنهاوحمايتها ها تمن واجب رعاي, بما يلتزم به المسلمون تجاه هذه الدولةالتزموا 
وأن , حيث اقتضت أن يقيم بالدولة اإلسالمية غير مسلمين, ترسخ هذا المعنى في أول دولة إسالمية أقيمت في األرض

                                           

 .03/420لسان العرب , 2/513النهاية في غريب الحديث واألثر : ابن األثير( 1)
 .54/اإلسالم وحقوق اإلنسان : حامد الرفاعي. د( 2)
 .من سورة التوبة 10من اآلية ( 3)
 (.4/0111صحيح مسلم , 5/343صحيح البخاري ) .أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين( 4)
 .4/0111أخرجه مسلم في صحيحه ( 5)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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وهذا هو التطبيق العملي لمعنى المواطنة بالمفهوم الذي يريده , هموعليهم ما علي, يكون لهم من الحقوق ما للمسلمين
 .المعاصرون من إطالق هذا المصطلح 

  

 الفرع الثالث 
 المقصود بغير المسلمين

: والصقابئة, (1) أهل الكتاب من اليهقود والنصقارى: هم, غير المسلمين الذين يتصور وجودهم بالدولة اإلسالمية 
على خالف , إنهم ليسوا بذهل كتاب: ومنهم من قال, فمن قائل بذنهم من أهل الكتاب, حقيقتهم الذين اختلف الفقهاء في

, وهقققم فقققرق شقققتى, ويقولقققون بنبقققوة زرادشقققت, القققذين يعظمقققون األنقققوار والنقققار: والمجقققوس, (2) مقققرده خفقققاء حقيققققة معتققققدهم
وأن األشياء , عتقدون أن العالم وجد بدون صانعوي, الذين ينكرون الخالق: والدهرية, (3)يجمعهم عدم إيمانهم باهلل تعالى 

عبققدة األوثققان والمالئكققة : ومققنهم, إال أن معققه شققركاء, الققذين يعتقققدون بوجققود إلققه: والمشققركون, (4)وجققدت بققدون خققالق 
بارتكقابهم عقن اختيقار مقا يقتضقي ردتهقم عنقه مقن , الذين رجعوا عن اإلسقالم: والمرتدون, (5)ونحوها , واألجرام السماوية

 . (6)سواء اعتنقوا دينا سماويا آخر أو لم يعتنقوه , قول أو فعل
ووجقود قلقة , إذ يتصقور وجقود نصقارى فقي كقل القدول اإلسقالمية تقريبقا, وليس يوجقد هقوالء جميعقا بقدار اإلسقالم 

, المشقركونأمقا المجقوس والدهريقة و , وقد يوجد الصابئة في بلد أو بلدين من بالد المسلمين, قليلة من اليهود في بعضها
ومن ثقم فقإن غيقر المسقلمين فقي , وال يظهر المرتدون حقيقة معتقدهم حتى ال يوخذون به, فال يكاد يكون لهم وجود فيها

إقامقة دائمقة أو ونحقوهم ممقن يققيم فقي دار اإلسقالم مقن اليهقود والنصقارى : ذمقةالأهقل : دولة اإلسقالم صقنفين مقن هقوالء
إذا أعطققوا , الققذين هققم فققي حالققة حققرب مققع دولققة اإلسققالم: والمسققتذمنون, قتضققاهإذا أذعققن لم, بمقتضققى عقققد الذمققةشققبهها 

تنشذ بها لهم حقوق كالتي تكون , أو شبهها وهوالء ليس لهم إقامة دائمة, أمانا موقتا عند دخولهم بلدا من بالد المسلمين
   .ألهل الذمة 

فقققإنهم ال , ألن إققققامتهم موقتقققة, مسقققلمينفقققي بلقققد مقققن بقققالد ال ونظقققرا ألن المسقققتذمنين ال يمنحقققون حقققق المواطنقققة 
أو , بهقاأو عنقد عبقورهم , إال فيما يتعلق بالتزامهم بقوانين الدولة اإلسالمية أثنقاء إققامتهم بهقا, يدخلون في مسائل البحث

    .أو مرورهم بإقليمها بتجارتهم , هافيدخولهم 
 

 الفرع الرابع
 من يمنحون ذمة المسلمين

هقو القذي : وعققد الذمقة, وهي ما يعطقاه غيقر المسقلمين عنقد إققامتهم فقي دار اإلسقالم, هدهي األمان والع: الذمة  
 . (7)وااللتزام بنظام الدولة اإلسالمية التي يقيم بها , بشرط بذل الجزية, بمقتضاه يقر بعض الكفار على دينهم

                                           

المغنقي : ابقن قدامقة, 5/41المهقذب : الشقيرازي, 5/001تبيقين الحققائق : الزيلعقي, 3/311رد المحتار عليه : ابن عابدين, الدر المختار: الحصكفي( 1)
4/211. 

 .3/414المغني , 0/551الطبري  تفسير, 3/10, 5/353أحكام القرآن : الجصاص( 2)
 .3/414المغني , 5/351تفسير الجصاص , 5/541إغاثة اللهفان : ابن القيم( 3)
 .3/312الدر المختار ورد المحتار , 5/522إغاثة اللهفان , 44/تلبيس إبليس : ابن الجوزي( 4)
 .1/114المغني , 4/544مغني المحتاج : الشربيني, 3/314رد المحتار ( 5)
, 04/011فقتح العزيقز : الراقعقي, 41, 3/45شقرح الخرشقي , 5/523الفتقاوى الهنديقة : جماعقة مقن علمقاء الهنقد, 1/034بدائع الصقنائع : لكاسانيا( 6)

 . 3/053المغني 
 . 0/114كشاف القناع : البهوتي, 1/000بدائع الصنائع : الكاساني, 4/002القاموس المحيط : الفيروز آبادي( 7)
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ال : وققال ابقن قدامقة, فقهقاءفال يصقح مقن غيرهمقا عنقد جمهقور ال, وهذا العقد يبرمه ولي األمر أو من ينوب عنه 
 .ولذا فإنه ال يتم إال عن طريق الدولة , وهو شبيه بالتجنس بجنسية الدولة في عصرنا, (1)نعلم فيه خالفا 

ِ : )لقول اهلل تعالى, (2)بال خالف  هم اليهود والنصارى: والذين يعقد معهم عقد الذمة  ُُذوَ  اِذا   ِِ ْْ ََ ََ نُ ن ِِ قَاتِلُوْا الَّذ

ََ أُوتُواْ  َوََ  ن ِِ ََ الَّ ِِ ََ اْلَحقِّ  ُ َوَرُسولُهُ َوََ نَِدنُُوَ  ِدن َم ّللا  ا َحرَّ َِ وَ   ُِ اْلِكتَاَب َحتَّى نُْعطُوْا اْلِجْزنَةَ َعَ  اِاْليَْوِم اآلِخِر َوََ نَُحرِّ

(نٍَد َوهُْم َصاِغُرو َ 
سقنوا : " ققال فقي المجقوس رسقول اهلل أن  ما رواه عبقد القرحمن بقن عقوف ل, وكذا المجوس, (3) 

" أخقذ الجزيقة مقن مجقوس هجقر  أن رسقول اهلل   مقا رواه عنقه عبقد القرحمن بقن عقوفول, (4)"بهم سنة أهقل الكتقاب 
(5). 
إذ قيل إنها نزلت فقي , (7) (تقاتلونهم أو يسلمون: )لقوله تعالى, (6)وأما المرتدون فال يجوز عقد الذمة لهم باتفاق  

وألنقه , ألنه ال يرجى منقه صقالح, وألن عقد الذمة في حق المرتد ال يتوسل به إلى إسالمه, فةفي المرتدين من بني حني
 .فال تكون له ذمة , وفي هذا منافاة لعقد الذمة الذي يفيد عصمة دمه, مستحق للقتل إن لم يعد لإلسالم

 :على مذاهب ثالثة, فقد اختلف الفقهاء في حكم عقد الذمة لهم, أما غير من ذكر 
 : مذهب األولال
, (8)وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهريقة, عدم جواز عقد الذمة مع غير أهل الكتاب والمجوس يرى أصحابه 

أمقرت أن : "قال أن رسول اهلل  اه عمر ولما رو , (9) (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم): لقوله تعالى, (8)والظاهرية
, (10)"وحسقابهم علقى اهللهقا وهقا عصقموا منقي دمقاءهم وأمقوالهم إال بحقفقإذا قال, أن أقاتل الناس حتى يقولقوا ال إلقه إال اهلل

فبقققي مققن عققداهم مققن غيققر المسققلمين علققى منققع عقققد , والمجققوس بالحققديث, لآليققة الكتققاب وهققذا العمققوم مخصققوص بذهققل
 .الذمة لهم 

 :المذهب الثاني
ألن , (11)لكيقة وققول األوزاعقي وهقو مقذهب الما, يرى أصحابه جواز عقد الذمقة لغيقر المسقلمين أيقا كقان معتققدهم 

 .فدل هذا على جواز عقدها لجميع طوائف غير المسلمين, وليسوا كتابيين, عقد الذمة للمجوس رسول اهلل 
                                           

فققتح , 3/043شققرح الخرشققي , 0/124مققنح الجليققل : الشققيخ علققيش, 4/311العنايققة : البققابرتي, فققتح القققدير: الكمققال بققن الهمققام, الهدايققة: المرغينققاني( 1)
 .3/212المغني , 4/543مغني المحتاج : الشربيني, 04/003العزيز 

, 500/األشققباه والنظققائر : السققيوطي, 2/515مختصققر ال: المزنققي, 5/031شققرح الزرقققاني علققى الموطققذ , 3/310رد المحتققار , 4/311فققتح القققدير ( 2)
 . 1/342المحلى : ابن حزم, 0/12كشاف القناع , 3/414المغني 

 .من سورة التوبة 51اآلية ( 3)
سققنن , 511/مسققند الشققافعي . )وأخرجققه ابققن أبققي شققيبة وعبققد الققرزاق فققي مصققنفيهما, وسققكت عنققه, والبيهقققي فققي سققننه, أخرجققه الشققافعي فققي مسققنده( 4)

 (.4/41مصنف عبد الرزاق , 5/432مصنف ابن أبي شيبة , 1/015لبيهقي ا
 .3/0020أخرجه البخاري في صحيحه ( 5)
 .3/001الجامع ألحكام القرآن : القرطبي, 0/235بداية المجتهد : ابن رشد, 3/330منح الجليل , 4/50شرح السير الكبير , 1/00بدائع الصنائع ( 6)

 .حمن سورة الفت 4من اآلية ( 7)
 .1/342المحلى , 3/211المغني , 4/544مغني المحتاج , 5/544المهذب ( 8)
 .من سورة التوبة 2من اآلية ( 9)
 (.0/20صحيح مسلم , 4/5435صحيح البخاري . )أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين( 10)
 .3/001الجامع ألحكام القرآن : القرطبي, 3/330مواهب الجليل : الحطاب, 0/124منح الجليل ( 11)
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 :المذهب الثالث

, (1)وهقو مقذهب الحنفيقة , يرى من ذهب إليه جواز عقد الذمقة لغيقر المسقلمين باسقتثناء عبقدة األوثقان مقن العقرب 
وألن رسقول اهلل , حيقث نزلقت فقي عبقدة األوثقان مقن العقرب خاصقة, (فاقتلوا المشركين حيث وجقدتموهم): لقول اهلل تعالى

 فقدل علقى جقواز عققد الذمقة لغيقر , مقع أنهقم ليسقوا مقن أهقل الكتقاب, عققد الذمقة مقع مجقوس هجقر وأخقذ مقنهم الجزيقة
 .باستثناء عبدة األوثان من العرب , المسلمين

 :الرأي الراجح
مقن , األولهو ما ذهب إليه أصحاب المذهب  -بعد النظر في أدلتها-النفس إليه من هذه المذاهب والذي تركن  

ومققن عققداهم لققم يققرد مققا يققدل علققى جققواز , للنصققوص الققواردة فيققه, جققواز عقققد الذمققة ألهققل الكتققاب والمجققوس دون غيققرهم
وهقذه العصقمة ال تكقون إال بمقا أذن  ,وألن مقتضى هذا العقد عصمة دم ومال أهل الذمقة, فبقي على المنع, عقدها معه
أمققرت أن أقاتققل : " لحققديث, وهقو أنققه ال عصققمة لهققم, بقققي علققى حكققم األصققل, فلمققا لققم يققرد فيققه دليقل مجيققز, فيقه الشققارع

 " .فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إال بحقها , الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل
 

 الفرع الخامس
 وطبيعته  شروط عقد الذمة وآثاره

ألن هذا العقد في , (2) وبذحكام اإلسالم, والتزام من عقد له بدفع الجزية, تذبيده: اشترط الفقهاء لصحة عقد الذمة 
حتى يعطوا " ولآلية الكريمة , فكذا عقد الذمة, واإلسالم ال يصح إال موبدا, في إفادة العصمة كالخلف عن عقد اإلسالم

ذا تم عقد الذمة لغير المسلم, هو التزامهم بذحكام اإلسالم: اروالصغ, "الجزية عن يد وهم صاغرون  ثبت له عصمة , وا 
  .وصار له به حقوق وعليه واجبات تجاه الدولة وأهلها ونظامها , وكان من أهل دار اإلسالم, دمه وماله

فققي حققق إال عنققد وجققود المقتضققي لققه , بحيققث ال يملققك أحققد مققنهم نقضققه, وعقققد الذمققة الزم مققن جهققة المسققلمين 
يقذتي بققول أو فعقل يفضقي إلقى  إال أن, بمعنى أن عليه أن يلتقزم بمقتضقاه, من جهة الذميكذلك وهو عقد الزم , الذمي

 .(3)فينتقض وتزول آثاره في حقه , نقض العقد
أو طعنقه , أو امتناعقه عقن دفقع الجزيقة أو الخقراج, التحاققه بقدار الحقرب: ومن نواقض هذه العقد من جهة القذمي 

أو , بسققوء أو تنققاول رسققول اهلل , أو سققب اهلل تعققالى, أو اسققتخفافه بشققعائر المسققلمين, أو القققرآن الكققريم, سققالمفققي اإل
أو السقخرية واالسقتهزاء , أو إظهقاره عقدم احتقرام أحكقام اإلسقالم, أو فتنة الناس عن دينهم, قطعه الطريق على المسلمين

  .(4)أو نحو ذلك , برموزه
 سادسالفرع ال

 حقوق المسلمين لغير المسلمين مدى ثبوت

 :من هذه األحاديث, (وعليهم ما على المسلمين, ألهل الذمة ما للمسلمين)وردت أحاديث نص فيها على أن 

                                           

 .3/10أحكام القرآن : الجصاص, 053/الخراج : أبو يوسف, 3/310رد المحتار , 4/013فتح القدير ( 1)
 .0/114كشاف القناع , 3/212المغني , 4/543مغني المحتاج , 1/530نهاية المحتاج : الرملي, 1/000بدائع الصنائع ( 2)
 .0/144شرح منتهى اإلرادات , 4/523 مغني المحتاج, 3/041شرح الخرشي , 4/335فتح القدير ( 3)
: ابققن تيميققة, 3/252المغنققي , 4/521مغنققي المحتققاج , 3/021شققرح الخرشققي وحاشققية العققدوي , 0/355تبيققين الحقققائق , 1/005بققدائع الصققنائع ( 4)

 .0/131كشاف القناع , 05/الصارم المسلول 
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وقد حملها البعض على , (1)"لهم مالنا وعليهم ما علينا : " أنه قال في حق أهل الذمة ما روي مرفوعا إلى رسول اهلل 
 .أيا كانت هذه الحقوق , هل الذمةالحمل على جعل جميع الحقوق التي للمسلمين ثابتة ألفانطلقوا من هذا , عمومها

قال ابقن , وأنه حديث ضعيف, وقد ذكر بعض المحدثين أن الحديث على هذا النحو لم يثبت في حق أهل الذمة
وبينقت هنقاك أن هقذه  ,الضقعيفة األحاديقثخرجت بعضها في سلسقلة  ,ما عليهم همما لهم وعليلهم  :قوله: " أبي عاصم

 ,وأن هقذا ال أصقل لقه ,قالهقا فقي أهقل الذمقة علقى أن النبقي , مالنقا وعلقيهم مقا علينقالهقم  : "الكلمة تروى مرفوعا بلفظ
عمومه  نفإ -غير ثابتهو و -لو فرض ثبوت رفعه و , (2)" قالها في حق الذين يسلمون من الكفار وأن الصحيح أنه 

علققى أن لهققم مققن حققق التعامققل مققا للمسققلمين باسققتثناء مققا حققرم علققى  ,هعمققوم الققوارد فيققحيققث خققص الفقهققاء ال, غيققر مققراد
وققد وردت أققوال الفقهقاء موكقدة , كقالخمر والخنزيقر, لتمقولهم لقه, وأجيقز التعامقل فيقه ألهقل الذمقة ,المسلمين التعامل فيقه

: " وقققال, (3)"ينققا فققي المعققامالت ألن لهققم مققا لنققا وعلققيهم مققا عل: " فقققد ذكققر ابققن عابققدين فققي حاشققيته, هققذا التخصققيص
لألدلققة الدالققة علققى  ,مققن العقققود ونحوهققا, بققل فققي المعققامالت ,الحققديث الشققريف ال يفيققد أن لهققم مققا لنققا مققن العققز والشققرف

أي قبلققوا  ,فققإن قبلققوا فلهققم مققا لنققا وعلققيهم مققا علينققا: " وقققال ابققن نجققيم, (4)" إلققزامهم الصققغار وعققدم التمققرد علققى المسققلمين
وسقيذتي فققي  ,وأمقوالهم كذموالنققا ,إنمققا بقذلوا الجزيققة لتكقون دمقاوهم كققدمائنا :ققال علقي  ,زيقة صققاروا ذمقة لنققاإعطقاء الج

وعقدهم على الخنزير كعقدنا  ,وأن عقدهم على الخمر كعقدنا على العصير ,البيوع استثناء عقدهم على الخمر والخنزير
 حققد شققرب الخمققر وتقققدم فققي كتققاب النكققاح أنهققم إذا اعتقققدوا وقققدمنا أن الققذمي مواخققذ بالحققدود والقصققاص إال ,علققى الشققاة

  .(5)"تركهم وما يدينون بخالف الربا فإنه مستثنى من عقودهم نجوازه بغير مهر أو شهود أو في عدة 
في حق أهل الذمة بعد اعتناقهم  تإنما ورد, "وعليهم ما عليهم , لهم ما للمسلمين "واألحاديث التي ورد فيها أن 

ذعانهم ألحكامه اإلسالم وهقذا بقين , مسقلموالواجبقات شقذن كقل  وقشذنهم في الحق, حيث يكونون والحال هذه مسلمين, وا 
أمقرت أن أقاتقل النقاس حتقى يشقهدوا  : "ققال ن رسقول اهلل أ  بن مالقك أنسالتي منها ما رواه , من سياق األحاديث

 وأكلقققوا ,واسقققتقبلوا قبلتنقققا ,ن محمقققدا رسقققول اهللأال اهلل و إ القققه ن الأفقققإذا شقققهدوا  ,ن محمقققدا رسقققول اهللأو  ,ال اهللإن ال القققه أ
, وأهقل الذمقة كفقار ,(6)" لهقم مقا للمسقلمين وعلقيهم مقا علقيهم ,فقد حرمت علينا دماوهم وأموالهم ,وصلوا صالتنا ,ذبيحتنا

وال يكقون علققيهم مققن , فققال يكقون لهققم مقن الحققق مققا يكقون للمسققلمين, لقم يثبققت فقي حقهققم اإلتيققان بمقا يكونققون بقه مسققلمين
 .الواجبات ما على المسلمين 

 

 

                                           

: ابن عابدين. )ي كتب السنن واآلثار وشروحهما مرفوعا أو غيره في حق أهل الذمةولم يثبت أصله ف, ذكره ابن عابدين وابن نجيم وابن أبي عاصم( 1)
 (.5/215السنة : اين أبي عاصم, 2/30البحر الرائق : ابن نجيم, 4/411, 4/500رد المحتار 

 .5/215السنة : ابن أبي عاصم( 2)
 .1/411رد المحتار : ابن عابدين( 3)
 .4/500المصدر السابق ( 4)
 .2/30البحر الرائق : يمابن نج( 5)
حسن صحيح غريب من هذا : وقال الترمذي, والترمذي والنسائي وأبو داود في سننهم وسكت عنه النسائي وأبو داود, أخرجه ابن حبان في صحيحه( 6)

, 3/44سقنن أبقي داود , 3/011سقنن النسقائي , 2/4سنن الترمذي , 03/502صحيح ابن حبان . )انفرد بإخراجه البخاري: وقال ابن الجوزي, الوجه
 (.0/434التحقيق في أحاديث الخالف : ابن الجوزي
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 ثانيالمطلب ال
 وأداء الشعائر الدينية, حرية االعتقاد وبناء دور العبادة

 الفرع األول
 حرية االعتقاد

ولذا عمل المسقلمون علقى اسقتمالة األمقم , وعدم التعرض لهم فيه, ضمن اإلسالم لغير المسلمين حرية معتقدهم
وال تسقتغلق , ودين ميسر تقبله الفطقر السقليمة, إلى اإلسالم, بما آتاهم اهلل من حجة ظاهرة وخلق قويم التي اختلطوا بها

ولم يعمد المسلمون طوال تاريخهم الحضاري إلى إجبار الشعوب أو األفراد الذين تحت واليتهم, , عن فهم مبادئه العقول
بالسقنة مقن اإليمقان , طبيقا  مقنهم للمبقادا اإلسقالمية المسقتقرةت, أو تغيير معتقدهم جبرا عليهم, على الدخول في اإلسالم

لكقل : )إذ ققال الحقق سقبحانه, والقناعة بالمعتقد والفكقر ونحوهمقا, في اإليمان بالشرعة, الكونية في االختالف بين الناس
ولقو شقاء ربقك لجعقل : )نهوققال سقبحا, (1) (جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء اهلل لجعلكم أمة واحدة ليبلوكم فيمقا آتقاكم

ولقيس , وألن المسقلمين أمقروا بالقدعوة والقبال  ,(2) (إال من رحم ربك ولذلك خلقهم . الناس أمة  واحدة  وال يزالون مختلفين
: وقال جل شقذنه, (3) (فإن تولوا فإنما عليك البال ): قال الحق سبحانه مخاطبا نبيه , إكراه المبلَّغين باعتناق اإلسالم

ققال جقل , وأن هداية الناس إلى الدين الحق من لدن الخقالق سقبحانه, (4) (لست عليهم بمسيطر. إنما أنت مذكر فذكر )
ليس عليقك هقداهم ولكقن اهلل يهقدي : )وقال عز من قائل, (5) (إنك ال تهدي من أحببت ولكن اهلل يهدي من يشاء: )شذنه

 .(6) (من يشاء
ال إكراه في الدين : )قال تعالى, وهو عدم اإلكراه على اعتناق الدين, خهذا باإلضافة إلى المبدأ اإلسالمي الراس

وقققال جققل , (8) (وقققل الحققق مققن ربكققم فمققن شققاء فليققومن ومققن شققاء فليكفققر: )وقققال سققبحانه, (7) (قققد تبققين الرشققد مققن الغققي
ققل : )وققال سقبحانه, (9) (ربك آلمن من في األرض كلهم جميعا  أفذنت تكره الناس حتى يكونقوا مقومنينولو شاء : )شذنه

فاعبدوا ما شئتم مقن دونقه ققل إن الخاسقرين القذين خسقروا أنفسقهم و أهلقيهم  يقوم القيامقة أال . اهلل أعبد مخلصا  له ديني 
دون تسقلط عليقه مقن أحقد أو , ومقتضقى هقذه اآليقات أن بوسقع المقرء أن يعتنقق مقا يشقاء, (10) (ذلك هو الخسقران المبقين
  .  دين بعينه  إكراه أحد له على اعتناق

أحققدا علققى اعتنققاق  واأنهقم أكرهقق, أو أحققد مققن أصققحابه أو أحقد مققن سققلف األمققة عقن النبققي ولقذا فإنققه لققم ينقققل 
ورسقائل الرسقول , "ولليهقود ديقنهم, للمسقلمين ديقنهم"أن : إذ ورد فيهقا, ووثيققة المدينقة تقنص علقى حريقة المعتققد, اإلسالم
 غزوات المسلمين المختلفة إكراه أحد علقى القدخول فقي اإلسقالم ولم تشهد , كإلى الملوك والحكام خير شاهد على ذل

                                           

 .من سورة المائدة 43من اآلية ( 1)
 .من سورة هود 001, 003اآليتان ( 2)
 .من سورة النحل 35من اآلية ( 3)
 .من سورة الغاشية 55, 50اآليتان ( 4)
 .من سورة القصص 24من اآلية ( 5)
 .البقرةمن سورة  515من اآلية ( 6)
 .من سورة البقرة 524من اآلية ( 7)
 .من سورة الكهف 51من اآلية ( 8)
 .من سورة يونس 11اآلية ( 9)
 .من سورة الزمر 02, 04اآليتان ( 10)
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أوصاه في  ,إذا أمر أميرا على جيش أو سرية كان رسول اهلل  : "قال فقد روى بريدة , وهامن أهل البالد التي غز 
غقزو وال ا, لوا مقن كفقر بقاهللققات ,غقزو باسقم اهلل فقي سقبيل اهللا :ثقم ققال ,خاصته بتقوى اهلل ومن معه من المسلمين خيقرا

ذا لقيقت عقدوك مقن المشقركين فقادعهم إلقى ثقالث خصقال أو خقالل ,تغلوا وال تغدروا وال تمثلوا وال تقتلوا وليدا فقذيتهن  ,وا 
ثم ادعهم إلى التحول من  ,فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ,ادعهم إلى اإلسالم ,ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم

فققإن أبققوا أن  ,وأخبققرهم أنهققم إن فعلققوا ذلققك فلهققم مققا للمهققاجرين وعلققيهم مققا علققى المهققاجرين ,المهققاجريندارهققم إلققى دار 
وال يكقون لهقم  ,يجري عليهم حكم اهلل الذي يجري على المومنين ,فذخبرهم أنهم يكونون كذعراب المسلمين ,يتحولوا منها

فقإن هقم أجقابوك فاقبقل مقنهم وكقف  ,أبقوا فسقلهم الجزيقة فقإن هقم ,في الغنيمة والفيء شيء إال أن يجاهقدوا مقع المسقلمين
يققول  فهقذا عمقر , لم يلزم أحد من الخلفاء أحقدا علقى اعتنقاق اإلسقالمو , (1)" فإن هم أبوا فاستعن باهلل وقاتلهم ,عنهم

: ال عمقرفقق ,!أنقا عجقوز كبيقرة, والمقوت أققرب إلقي  : أسلمي تسلمي, إن اهلل بعقث محمقدا  بقالحق قالقت": نصرانيةلعجوز 
  .(3),(2) (ال إكراه في الدين: )قول اهلل تعالى اللهم اشهد, وتال

بحيقث تجقري عليقه أحكامقه , مدخال لقه فقي اإلسقالم, ولذا لم يعتبر الفقهاء نطق المكره على اإلسالم بالشهادتين
 النبقي عقن ينققل لقم: "نققال محمقد بقن الحسق, بل اعتبروه على الدين الذي كان عليه قبقل إكراهقه علقى اإلسقالم, الدنيوية
 ذا... اإلسالم  على الذمة أهل من أحدا   أجبر أنه ؛خلفائه من أحد عن وال  إكراهقه يجقوز ال مقن اإلسالم على أكره وا 

ن..  طوعقا   إسقالمه علقى يقدل مقا منقه يوجقد حتقى اإلسقالم حكقم لقه يثبت لم ؛فذسلم والمستذمن كالذمي  ذلقك قبقل مقات وا 
ن ,الكفقار حكم فحكمه ذا : "قدامقةوبمثلقه ققال ابقن  .(4) " اإلسقالم علقى إكراهقه وال قتلقه يجقز لقم الكفقر ديقن إلقى عرجق وا  وا 

كالذمي والمستذمن فذسلم؛ لم يثبت له حكم اإلسالم حتى يوجد منه ما يدل على  :أكره على اإلسالم من ال يجوز إكراهه
فلما تولى , الذمة بمصر على الدخول في اإلسالم وقد حدث أن أكره الحاكم بذمر اهلل طائفة من أهل .(5)"إسالمه طوعا  

ولمقا , فرجع كثيرون منهم إلى الدين الذي كانوا عليه, تولى الظاهر خيرهم بين البقاء على اإلسالم أو العودة إلى دينهم
, ولقم يعتبقره القاضقي عبقد القرحمن البيسقاني مرتقدا, فر إلى مصقر ورجقع إلقى دينقه, أكره موسى بن ميمون على اإلسالم

  .  (6)ذكر أن إجباره على اعتناق اإلسالم ال يجعله مسلما  بل
 

 الفرع الثاني 
 مدى حق غير المسلمين في إقامة شعائرهم الدينية

دون أن يتعرض لهم أحد من أهل دار اإلسالم , وقد كفل اإلسالم ألهل الذمة الحق في ممارسة شعائر دينهم
فقد أعطى , أو تنكيس أو استعمالها في غير ما خصصت له كما كفل لهم بقاء دور عبادتهم دون هدم, في ذلك

لنصارى نجران حين  أذن رسول اهلل  حيث, المسلمون الفاتحون ألهل البالد التي دخلت تحت سلطانهم عهودا بذلك
قدموا على رسول : بن جعفر بن الزبير, قال محمدفقد روى , قدم عليه وفدهم في المدينة أن يودوا صالتهم في مسجده

رجال بني  جبب وأردية في جمال: فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر, عليهم ثياب الحبرات ,المدينة اهلل 
                                           

 .3/0321أخرجه مسلم في صحيحه ( 1)
 .من سورة البقرة 524من اآلية ( 2)
 .00/014المحلى : ابن حزم( 3)
 .01/013ر السير الكبي: محمد بن الحسن( 4)
 .1/51المغني : ابن قدامة( 5)
 .504/أهل الذمة في اإلسالم : ترتون. س. أ. د( 6)
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ما رأينا بعدهم وفدا  مثلهم, وقد حانت صالتهم, : يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي : الحارث بن كعب, قال
وهذا الخبر إن صح فإنه  ,(1)" فصلوا إلى المشرقعوهم, د:  يصلون, فقال رسول اهلل رسول اهلل  فقاموا في مسجد

  .لهم على إقامة شعائر دينهم  يدل على إقرار رسول اهلل 
وأعطققاهم , ونهم وعبققاداتهموعققدم التققدخل فققي شققئ, نجققران أمانققا  شققمل سققالمة كنائسققهمألهققل  رسققول اهلل وكتققب 

وأسققاقفة  ,ألسقققف بنققي الحققارث بققن كعققب وكتققب رسققول اهلل : ", يقققول ابققن سققعد رسققولهذمققة علققى ذلققك ذمققة اهلل و 
أن لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير, من بيعهم وصلواتهم ورهبانهم, وجوار اهلل : نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم

ويققول الشقامي فقي تقذمين رسقول , ".ورسوله, ال يغير أسقف عن أسقفيته, وال راهب عن رهبانيته, وال كاهن عقن كهانتقه
فلققم يالعققنهم حتققى إذا كققان مققن الغققد كتققب لهققم هققذا  رجققع رسققول اهلل  : "لققى أمققوالهم وكنائسققهم وبققيعهم ونحوهققاع اهلل 

فقي كقل ثمقرة  -علقيهم حكمقه إذا كقان-نجقران  ألهقلهقذا مقا كتقب محمقد النبقي رسقول اهلل : القرحمن القرحيم بسم اهلل: )الكتاب
اهلل وذمة محمد النبي رسول اهلل على أنفسهم  ن وحاشيتها جوارولنجرا .. وفي كل صفراء وبيضاء ورقيق فذفضل ذلك عليهم

وأال  ,وكققل مققا تحققت أيققديهم مققن قليققل أو كثيققر( )وصقلواتهم)وشققاهدهم وعشققيرتهم وبققيعهم  وملقتهم وأرضققهم وأمققوالهم وغققائبهم
انيتقه, ولقيس علقيهم وال راهقب مقن رهب أسققفيتهعقن  يغيروا مما كقانوا عليقه بغيقر حقق مقن حققوقهم وال ملقتهم, وال يغيقر أسققف

شققهد أبققو سققفيان بققن حققرب, وغققيالن بققن عمققرو, ), " يحشققرون وال يعشققرون وال يطققذ أرضققهم جققيش وال ,دنيققة وال دم جاهليققة
أبقا الحقارث أتقى رسقول  األسققفأن ": لفقظ وفقي, (بن حقابس الحنظلقي والمغيقرة بقن شقعبة واألقرعومالك بن عوف النصري, 

 وألساقفةهذا الكتاب : "لألسقففكتب  ,وأقاموا عنده يستمعون ما ينزل اهلل عز وجل ,ومهالعاقب ووجوه ق ومعه السيد اهلل 
أبقي الحقارث وأسقاقفة نجقران وكهنقتهم  لألسققفمحمقد النبقي رسقول اهلل  بسقم اهلل القرحمن القرحيم, مقن: )نجران بعده يققول فيقه

أسققفيته وراهقب مقن رهبانيتقه وال   يغيقر أسققف مقنوكل ما تحقت أيقديهم مقن قليقل أ وكثيقر, ال ,وأهل بيعهم ورقيقهم ورهبانهم
 سلطانهم وال مما كانوا عليه, لهم على ذلك جوار اهلل تعالى ورسوله أبدا, ما كاهن من كهانته, وال يغير حق من حقوقهم وال
(2)" وكتب المغيرة بن شعبة, "نصحوا وأصلحوا غير مثقلين بظلم وال ظالمين

. 
فققي العهققدة العمريققة  الخليفققة عمققر كفققل نحققو هققذا ألهققل الذمققة فقققد , الراشققدون ومثققل هققذا الققنه  سققلكه الخلفققاء

اهلل عمقر أميقر المقومنين أهقل إيليقاء مقن  هقذا مقا أعطقى عبقدبسم اهلل الرحمن القرحيم؛  : "التي كتبها ألهل القدس, وفيها
أنقه ال تسقكن كنائسقهم وال  ,ر ملتهقاوسقائوبريئهقا وسققيمها  ,صقلبانهمكنائسقهم و أعطاهم أمانا ألنفسهم وأموالهم و  ,األمان
وال يضقار  ,وال  يكرهقون علقى ديقنهم ,وال مقن صقليبهم وال مقن شقيء مقن أمقوالهم ,وال ينقتقص منهقا وال مقن حيزهقا ,تهدم

وعلقيهم  ,وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المقدائن ,وال  يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود ,أحد منهم
وعليقه  ,فهقو آمقن ومن أقام منهم ,منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مذمنهم فمن خرج ,منها الرومأن يخرجوا 

 ,ويخلي بيعهم وصقلبهم ,ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ,مثل ما على أهل إيلياء من الجزية
 ,ومقن كقان بهقا مقن أهقل األرض قبقل مقتقل فقالن ,ذمنهموعلقى بقيعهم وصقلبهم حتقى يبلغقوا مق ,فإنهم آمنون على أنفسهم

فإنقه ال  ,ومقن شقاء رجقع ,ومقن شقاء سقار مقع القروم ,عليقه مثقل مقا علقى أهقل إيليقاء مقن الجزيقةو , فمن شاء مقنهم قعقدوا
 ,وعلى ما في هذا الكتاب عهد اهلل وذمقة رسقوله وذمقة الخلفقاء وذمقة المقومنين ,يوخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم

                                           

 .3/004ذكره ابن هشام في سيرته ( 1)
سقبل الهقدى والرشقاد فقي سقيرة : محمد بن يوسف, 3/293رآن جامع البيان في تذويل آي الق: ابن جرير الطبري, 0/544الطبقات الكبرى : ابن سعد( 2)

 .4/451باد خير الع
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ومعاوية  ,الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص وعبد ,شهد على ذلك خالد بن الوليد ,طوا الذي عليهم من الجزيةإذا أع
بسقم اهلل : " وبمثقل هقذا عققد عمقر ألهقل اللقد أمانقا جقاء فقي كتابقه ,(1)" وكتب وحضر سنة خمقس عشقرة ,بن أبي سفيان
 ,لققد ومققن دخققل معهققم مققن أهققل فلسققطين أجمعقققين اهلل عمققر أميققر المقققومنين أهققل هققذا مققا أعطققى عبققد ,الققرحمن الققرحيم

 ,وال تهقدم وال ينقتقص منهقا وال مقن حيزهقا أنقه ال تسقكن كنائسقهم ,أعطاهم أمانا ألنفسهم وأموالهم وصلبهم وسقائر ملقتهم
وعلقى أهقل لقد ومقن دخقل معهقم مقن أهقل  ,وال يضقار أحقد مقنهم ,وال يكرهون على دينهم ,من أموالهموال من صلبهم وال 

وبنحققو هققذا كتققب , (2)"وعلققيهم إن خرجققوا مثققل ذلققك الشققرط  ,ماكمققا يعطققي أهققل مققدائن الشقق ,أن يعطققوا الجزيققةفلسققطين 
 .(3) ألهل الرقة, وألسقف الرها ن غنم عياض ب
فلمقا  ,صقحنها في جلسبل  ,كنيسة القمامة حين أتاها داخلفلم يصل  ,قد خاف عمر انتقاض عهده من بعدهو 

 التقي الدرجقة على وصلى عمر  فامتنع .موضعك صل: البترك له فقال ,الصالة أريد :للبترك قال الصالة وقت حان
 هنقا :وققالوا ,بعقدي المسلمون أخذها الكنيسة داخل صليتُ  لو :للبترك قال صالته قضى فلما ,منفردا   الكنيسة باب على
 فيققه أبنققي موضققعا   أرنققي :بتققركلل ققال ثققم ,عليهققا يققوذن وال ,للصققالة الدرجققة علقى يجمققع ال أن لهققم كتققبثققم , عمققر صقلى
 .(4)"إزالته في فشرع ,كثيرا   دما   عليها ووجد ,يعقوب عليها اهلل كلم التي الصخرة على: فقال مسجدا  

هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق , بسم اهلل الرحمن الرحيم: "خالد بن الوليد دمشق كتب ألهلها فتحلما و 
لهم بذلك عهد اهلل , ال يهدم وال يسكن شيء من دورهم ,وسور مدينتهم ,والهم وكنائسهمأمانا  على أنفسهم وأم ,إذا دخلها

ألهققل عانققات عققدم التعققرض لهققم فققي ممارسققة شققعائرهم  وتضققمن كتابققه  .(5)"والخلفققاء والمققومنين وذمققة رسققول اهلل 
ظهارهقققا ات الصقققالة, وأن يخرجقققوا ولهقققم أن يضقققربوا نواقيسقققهم فقققي أي سقققاعة شقققاءوا مقققن ليقققل أو نهقققار, إال فقققي أوقققق: "وا 

 .(7)" ال تهدموا كنيسة وال بيعة وال بيت نار: "وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله .(6)" الصلبان في أيام عيدهم
وال يمقنعهم مقن مزاولقة مقا , وقد ذكر الفقهاء أنه ال يجوز لمسلم أن يتعرض ألهقل الذمقة فقي إقامقة شقعائر ديقنهم

إن أهققل الذمققة يقققرون علققى  : "قققال البققاجيفقققد , ظهققروه فققي المحافققل واألسققواق ونحوهققابشققرط أن ال ي, يقتضققيه معتقققدهم
نما يمنعون من إظهاره فقي  ,ال يمنعون من شيٍء منه في باطن أمرهم ,ويكونون من دينهم على ما كانوا عليه ,دينهم وا 

ولقذا فقي العبقادة, مقن أهقل الذمقة تقذمين حققوق رعايقاهم وذكقر بعقض الفقهقاء أن علقى المسقلمين  .(8)" قاالمحافل واألسقو 
 يحرم إحضار يهودي في سبته, وتحريمه باق بالنسبة إليه, فيستثنى شرعا  من عمل في "قرروا أنه 

 .(9)" إجازة

                                           

 .5/441تاريخ الطبري ( 1)
 .المصدر السابق( 2)
 .531/فتوح البلدان : البالزري( 3)
 .5/544تاريخ ابن خلدون ( 4)
 .5/413األموال : ابن زنجويه, 044/فتوح البلدان ( 5)
 .012/الخراج : أبو يوسف( 6)
 .033/األموال : أبو عبيد( 7)
 .5/013المنتقى : الباجي األندلسي( 8)
 .5/414غاية المنتهى , 3/041كشاف القناع : البهوتي, 4/543اإلنصاف : المرداوي( 9)
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بطالقه, اعتبقر المسقلمون ذلقك ظلمقا , وأمقر  ,وحين أخل بعض حكام المسلمين بهذه العهود  أئمقة العقدل بإزالتقه وا 
وأدخلهقا فقي المسقجد, اعتبقر المسقلمون ذلقك  كنيسة يوحنا من النصارى قهرا   الملك لما أخذأن الوليد بن عبد  :ومن ذلك

, فلما ولي عمر بن عبد العزيز شكا إليقه النصقارى ذلقك, فكتقب إلقى عاملقه يقذمره بقرد مقا زاد فقي المسقجد علقيهم, غصبا
العزيقز فقي شقذن كنيسقة أخقرى فقي كما شكا النصارى إلى عمر بقن عبقد .(1) فاسترضاهم المسلمون, وصالحوهم, فرضوا

 .(2) يهمعلدمشق كان بعض أمراء بني أمية أقطعها لبني نصر, فردها 
 

 الفرع الثالث 
 مدى حق غير المسلمين في بناء دور العبادة

فققققي كنائسققققهم وأديققققرتهم , إن غيققققر المسققققلمين فققققي المجتمققققع اإلسققققالمي ينعمققققون بحريققققة ممارسققققة شققققعائر ديققققنهم 
ن وغيقرهم ين الفقاتحيالمسقلم كمقا يقدل لقه نهقي, يدل لهذا الوقائع التي ذكقرت آنفقا, سالم لهم ذلكوقد كفل اإل, وصوامعهم

: " .. ألهل إيلياء عهدة عمرية جاء فيها فقد عقد عمر , من التعرض لدور عبادتهم باإلتالف أو التخريب أو غيرهما
ومثل هذا , (3)"من صليبهم وال من شيء من أموالهم وال  ,وال ينتقص منها وال من حيزها ,أنه ال تسكن كنائسهم وال تهدم

ولما فتح خالقد بقن الوليقد دمشقق كتقب ألهلهقا كتابقا أمقنهم فيقه علقى أنفسقهم وأمقوالهم , (4)هذا فعل مع أهل اللد بفلسطين 
 .(5)"ال يهدم وال يسكن شيء من دورهم , وسور مدينتهم, وكنائسهم

ذا كققان هققذا هقققو ديققدن المسقققلمين مققع أهققل القققبالد  فققال يتصققور أن يمنعقققوا أهققل الذمقققة مققن بنقققاء , التققي فتحوهقققا وا 
بحسبان أن تمكيقنهم مقن ذلقك مقن لقوازم , ونحوها من دور عبادتهم داخل الدولة اإلسالمية, معابدهم وكنسهم وصوامعهم
القذي لقم , ولما كانت إقامتها سقبيال إلقى ممارسقة شقعائر ديقنهم, التي كفلها المسلمون لهم, حرية ممارسة شعائر عقائدهم

 .كما تقرره قواعد الفقه , فإن للوسائل حكم المقاصد, يمنع اإلسالم منه
وأزالوا عنهم الخوف واالضطهاد الذي وققع  ,وروسائهم ومدارسهم كنائسهم للنصارىأبقى المسلمون تطبيقا لذلك و 

 ,نظقيم جماعقاتهم داخليقاوتقرك لهقم ت ,عليهم مقن بعضقهم القبعض الخقتالف مقذاهبهم, فمارسقوا عبقاداتهم بذمقان واطمئنقان
وكققان البطريققرك المعققين باالنتخققاب يقققوم بققإدارة شققئونهم المدنيققة, ولققم يثبققت أن أحققد الققوالة المسققلمين تققدخل فققي تعيققين أو 
انتخققاب أحققد البطاركققة إال إذا طلققب النصققارى منققه ذلققك, فكققان أهققل الكتققاب علققى ذلققك هيئققات شققبه مسققتقلة داخققل كيققان 

 .(6) الدولة اإلسالمية
فبنيققت عققدة كنققائس بمسققاعدة أولققي األمققر  ,واالحتفققال بذعيققادهم ,المسققلمون لألقبققاط ببنققاء كنققائس جديققدة سققمحو 

كمقا بنيقت كنيسقة الفسقطاط فقي  مققار,وعمرت كنيسة ابن , 65-33باإلسكندرية بين عامي  مرقص مارككنيسة  ,أحيانا  
وقفقت علقى  ,بنقاء كنيسقة فيهقابة حلقوان سقمح أنشقذ عبقد العزيقز بقن مقروان مدينق ولمقا .والية مسلمة بن مخلد علقى مصقر

 مقارمع أن هذه المدينة أسسها المسلمون, كما سمح عبد العزيز لكاتبه النصراني أثناسيوس ببناء كنيسقة  ,القديس يوحنا
وازدهقرت كنيسقة اإلسقكندرية  .قهق39وبنيقت كنيسقة يعقوبيقة بقإذن الوليقد سقنة  ,فقي قصقر الشقمع قيقر يأبق وكنيسقة جرجس

                                           

 .553/األموال : أبو عبيد, 010/فتوح البلدان ( 1)
 .0/333األموال : ابن زنجويه, 553/األموال : أبو عبيد( 2)
 .5/441تاريخ الطبري ( 3)
 .المصدر السابق( 4)
 .5/413األموال : ابن زنجويه, 044/فتوح البلدان ( 5)
 .3/29قصة الحضارة : وول ديورانت( 6)
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 .سالميحتى عادت إلى سيرتها األولى إن لم تزد عليه قبل الفتح اإل ,قه099-39 ثيودورأهميتها زمن البطرك وازدادت 
 قهق59كنيسقة الرهقا الكبقرى سقنة  يقةحقافظ المسقلمون علقى كنقائس النصقارى وأمقوالهم وأنفسقهم, فقرم م معاو  وفي بالد الشقام

 .(1) نيسة أخرى في الرها زمن عبد الملك بن مروانبعد أن دمرها الزلزال, وبنى إثناسيوس الثري النصراني ك
 :تفصيل, وللفقهاء في حكم إنشاء غير المسلمين كنائس ومعابد لهم في دار اإلسالم
ال يجوز , وأن ما فتحه المسلمون عنوة, إذ اتفقوا على أن جزيرة العرب ال يقام وال يقر فيها دار عبادة لغير مسلم

ويرى جمهورهم أن البالد التي أنشذها المسلمون ال يجوز إحداث دور عبقادة فيهقا , سلمينإحداث دار عبادة فيه لغير الم
ويسقققتبقى فيهقققا غيقققر , فقققإن كقققان الصقققلح علقققى أن األرض للمسقققلمين, وأمقققا مقققا فتحقققه المسقققلمون صقققلحا, لغيقققر المسقققلمين

يكقون بحسقب االتفقاق بيننقا , مقة قبلقهفإن إنشاء دور العبقادة فيهقا لغيقر المسقلمين أو إققرار القدور المقا, المسلمين بالخراج
ن كان الصقلح علقى أن األرض لهقم, وبينهم ويققر منهقا مقا كقان مقامقا مقن , فإنقه يجقوز لهقم إحقداث دور عبقادتهم بهقا, وا 

  .(2)قبل إن فتحت عنوة 
وققققد وردت فتقققوى مقققن دار اإلفتققققاء المصقققرية تفيقققد إباحققققة إقامقققة غيقققر المسققققلمين كنائسقققهم ودور عبقققادتهم بققققبالد  
وأن هقذا , واستشهد في الفتوى بإقرار الفاتحين المسلمين لغير المسلمين بإقامة هذه الدور بعد الفتح اإلسقالمي, مسلمينال

ال , وأن األحاديققث الققواردة فققي المنققع مققن إقامتهققا ضققعيفة, مققن مقتضققيات تمكققين غيققر المسققلمين مققن إقامققة شققعائر ديققنهم
وظروفهقا  ,أققوال لهقا سقياقاتها التاريخيقة هقي)إنمقا , هقاء فقي المنقع منهقاوأن ما ورد مقن أققوال لقبعض الفق, تقوم بها حجة

 .(3)بمعنى أنه ليست تفيد حكما له صفة العموم , (االجتماعية المتعلقة بها
 فتوى بحرمة, وعلى نقيض هذه الفتوى صدر عن اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء بالمملكة العربية السعودية 

أجمقع العلمقاء )وحكقي إجمقاع العلمقاء علقى ذلقك , ه أصقحاب القديانات األخقرى غيقر ديقن اإلسقالمإقامة أي بناء يتعبد في
المسقلمين, وأنقه ال يجقوز اجتمقاع قبلتقين فقي بلقد واحقد مقن بقالد  بقالد الكنقائس فقي: على تحريم بناء المعابقد الكفريقة مثقل

الكنقائس وغيرهقا مقن  هقدم وأجمعقوا علقى وجقوب يكون فيها شيء من شعائر الكفار ال كنائس وال غيرها, الن وأ اإلسالم,

                                           

 .83/اإلدارة : محمد كرد, 0/959الخطط : المقريزي, 6/302صبح األعشى : القلقشندي( 1)

نهايقة , 514, 5/513حاشقية الدسقوقي , 3/043شقرح الخرشقي , 541, 5/543الفتاوى الهندية , 4/513رد المحتار , 21, 4/23شرح فتح القدير  (2)
 . 3/035كشاف القناع , 400, 01/401المغني , 524, 4/523مغني المحتاج , 3/13محتاج ال

كنائس في القرن األول الهجري, مثقل كنيسقة  أن المورخين أكدوا على أنه قد ُبِنيت في مصر عدة" م 0111ورد في فتوى دار اإلفتاء المصرية سنة ( 3)
هجريقة ُبِنيقت أول كنيسقة  43و  47 ريقة, وفقي واليقة مسقلمة بقن مخلقد علقى مصقر بقين عقاميهج 24و 31عامي  باإلسكندرية ما بين" ماري مرقص"

ببنقاء ديقرين كمقا  ببناء كنيسة فيها, وسمح كقذلك لقبعض األسقاقفة" حلوان"مروان حين أنشذ مدينة  بالفسطاط في حارة الروم, كما سمح عبد العزيز بن
-خقالف  فقي اإلسقالم بقال( أي تقم إنشقاوها)أن جميقع كنقائس الققاهرة المقذكورة محَدثقة  كتقاب موكقدايذكر المورخ المقريزي أمثلة عديدة لكنقائس أهقل ال

 بقالد اإلسقالم ِمقن أحاديقث كلهقا أحاديقث ضقعيفة ال تققوم بهقا حجقة, وال ُيعَمقل وشددت أمانة الفتوى على أن ما ُيحَت ُّ به على منع بنقاء الكنقائس فقي

العقرب دون سقواها مقن دول اإلسقالم, وكقذلك مقا ُيحقت ُّ بقه مقن حكايقة  ول علقى منقع بنقاء الكنقائس فقي جزيقرةبمثلها في األحكام, والصحيح منها محمق
الكنقائس فقي ( إنشقاء)قاله جماعة من الفقهاء بمنقع إحقداث  وأن ما. ذلك, كل ذلك مخالٌف لَما عليه عمُل المسلمين سلف ا وخلف ا كما سبق اإلجماع في

الدولقة اإلسقالمية منقذ نشقذتها بقذحوال السقلم والحقرب,  سياقاتها التاريخية وظروفها االجتماعية المتعلققة بهقا؛ حيقث مقرت أقوال لها هي: بالد المسلمين
للكنيسقة آنقذاك, ممقا دعقا فقهقاء المسقلمين إلقى  والحمالت الصليبية التي اتخذت طابع ا دينيًّا يغذيه جماعة من المنتسبين وتعرضت للهجمات الضارية

وال . المسقلمين ومسقاجدهم مقن جهقة أخقرى اسقتقرار الدولقة اإلسقالمية والنظقام العقام مقن جهقة, ورد العقدوان علقى عقائقد التي تساعد على تبني األقوال
 :طينظر الراب, (واألشخاص واألحوال الزمان والمكان)المبنية عليه؛ إذ الفتوى تتغير بتغير العوامل األربعة  يخفى أن تغير الواقع يقتضي تغير الفتوى
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وققد كقان السقوال القوارد إلقى اللجنقة بخصقوص حكقم بنقاء الكنقائس والمعابقد فقي , (المعابد الكفرية إذا ُأحقدثت فقي اإلسقالم
وأن اإلجمقاع انعققد عليقه , إال أن جواب اللجنة جاء مصرحا بحرمة إقامتها في أي بلد من بقالد المسقلمين, جزيرة العرب

(1)  . 

                                           

حكققم بنققاء )حيققث صققدر منهققا جققواب عققن سققوال ورد إليهققا فققي , وانتهققت اللجنققة الدائمققة للبحققوث واإلفتققاء بالمملكققة العربيققة السققعودية إلققى خققالف ذلققك (1)
الحمد هلل وحده, والصقالة والسقالم علقى مقن ال نبقي : "ونصها, هق0/4/0450وتاريخ ( 50403)فتوى رقم وهي ال, (كنائس والمعابد في جزيرة العربال

فتاءاتهم فقي المفتي العام من عدد من المسقتفتين المقيقدة اسقت سماحة اط لعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء على ما ورد إلى قدف :وبعد.. بعده
بشقذن حكقم بنقاء المعابقد . هقق5/3/0450وتقاريخ  (1328- 1327- 0354)ورققم . هقق2/0/0450وتقاريخ ( 34)لهيئقة كبقار العلمقاء بقرقم  العامة األمانة

قص صقاحب شقركة أو موسسقة م بنقاء الكنقائس للنصقارى, والمعابقد لليهقود وغيقرهم مقن الكفقرة, أو أن: مثل العرب الكفرية في جزيرة كانقا  للعمالقة يخص 
ديقن غيقر ديقن اإلسقالم فهقو كفقر وضقالل,  كقل: بعد دراسة اللجنة لهذه االسقتفتاءات أجابقت بمقا يلقيو , إلخ.. الكفرية الكافرة لديه يودون فيه عباداتهم

فقي اإلسقالم, وشقريعة اإلسقالم سقبحانه  اهلل اإلسالم فهو بيقت كفقر وضقالل, إذ ال تجقوز عبقادة اهلل إال بمقا شقرع غير دين وكل مكان يعد  للعبادة على
ومقن زعقم أن اليهقود علقى حقق, أو النصقارى علقى , واإلنس وناسخة لما قبلهقا, وهقذا ُمجمقع عليقه بحمقد اهلل تعقالى خاتمة الشرائع, عامة للثقلين الجن

جماع األمة, وهو مرتد   حق سواء كان منهم أو من غيرهم فهو مك ذب لكتاب اهلل تعالى وسنة رسوله محمد عن اإلسالم إن كقان يقد عي اإلسقالم وا 
 :, وققال عقز شقذنه[53:سقبذ[ (َوَمقا َأْرَسقْلَناَك ِإالَّ َكافَّقة  لَّلنَّقاِس َبِشقيرا  َوَنقِذيرا  ) :بعد إقامة الُحجة عليه إن كان مثله ممن يخفى عليه ذلقك, ققال اهلل تعقالى

َوَمقن ) :, وقال جل وعقال[01:آل عمران [(ِإنَّ الدَّيَن ِعنَد الل ِه اإِلْساَلمُ ) :, وقال سبحانه[023:األعراف[(ِميعا  ُقْل َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّي َرُسوُل الل ِه ِإَلْيُكْم جَ )
َنقاِر َجَهقنََّم َخاِلقِديَن ِفيَهقا ُأْوَلِئقَك  ْشِرِكيَن ِفقيِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلمُ ) :, وقال سبحانه[32:آل عمران[( َيْبَتِغ َغْيَر اإِلْساَلِم ِدين ا َفَلن ُيْقَبَل ِمْنهُ 

 ولهقذا, "كقان النبقي ُيْبَعقث إلقى قومقه خاصقة, وُبعثْقُت إلقى النقاس عامقة: "ققال أن النبقي , وثبقت فقي الصقحيحين وغيرهمقا [4:البينقة[(ُهْم َشرُّ اْلَبِريَّةِ 

 ما جاء في شقريعة اإلسقالم, ومنقه تحقريم بنقاء معابقد وفقق شقرائع هلل على خالف عبدتحريم الكفر الذي يقتضي تحريم الت: صار من ضروريات الدين

معابد كفرية؛ ألن العبادات التقي تُقودى فيهقا علقى خقالف  غيرها تعتبر أو نصرانية أو غيرهما؛ ألن تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو منسوخة يهودية
( َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباء مَّنثُقورا  ) :وأعمالهم الكفار لة لها, واهلل تعالى يقول عنالناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبط اإلسالم شريعة

مقن المسقلمين, وأنقه ال يجقوز اجتمقاع قبلتقين فقي بلقد واحقد  بقالد الكنائس فقي: أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية مثل ولهذا ].53:الفرقان[
الكنقائس وغيرهقا مقن المعابقد الكفريقة إذا ُأحقدثت  هقدم يكون فيها شيء من شعائر الكفار ال كنائس وال غيرها, وأجمعوا على وجقوب وأال بالد اإلسالم,

 :ة ومنهققاالعلمققاء رحمهققم اهلل تعققالى علقى أن بنققاء المعابققد الكفريقق وأجمقع, معارضققة ولققي األمقر فققي هققدمها بققل تجققب طاعتققه فقي اإلسققالم, وال تجققوز

النهقي عقن اجتمقاع دينقين فقي جزيقرة العقرب, منهقا ققول  بخصقوص جزيرة العرب أشقد إثمقا  وأعظقم جرمقا , لألحاديقث الصقحيحة الصقريحة الكنائس في
ي ال يجقوز حقرُم اإلسقالم وقاعدتقه التق: العقرب فجزيقرة, واه اإلمام مالك وغيره وأصله في الصقحيحينر "  يجتمع دينان في جزيرة العرب ال: "  النبي

فيهقا لعب قاد الصقليب, فقال يجتمقع فيهقا دينقان إال دينقا   كنيسة باختراقها, وال التجنس بجنسيتها, وال التملك فيها, فضال  عن إقامة لكافر السماح أو اإلذن
والحمقد هلل  قبلة المسلمين إلى البيت العتيق,وال يكون فيها قبلتان إال قبلة واحدة هي  , اإلسالم الذي َبَعَث اهلل به نبيه ورسوله محمدا   واحدا  هو دين

لى, الكفرية عن هذه األرض اإلسالمية الطاهرة الذي الذي وف ق والة أمر هذه البالد إلى صد  هذه المعابد اهلل المشتكى مما جلبه أعداء اإلسالم من  وا 
ُيعلذ  أ  المذماو والر ذا  وبهذذا, ومكقرهم كيقدهم حفقظ اإلسقالم مقنوغيرهقا فقي كثيقر مقن بقالد المسقلمين, نسقذل اهلل أن ي الكنقائس المعابقد الكفريقة مقن

ظهذار اإلعانة على الكفذر مكا  لها في أي بلد م  بالد اإلمال  م  أعظ  أو تخصيص بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس, , واهلل عقز شذعائر  وا 
شيخ اإلسالم ابقن تيميقة رحمقه  قال, ]5:المائدة)[اْلِعَقابِ  اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوْا الل َه ِإنَّ الل َه َشِديدُ  وْا َعَلىَوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرَّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَونُ ):شذنه يقول
يحقب ذلقك أو  لرسقوله, أو أنقه هلل وطاعقة وأن اهلل ُيعبقد فيهقا, أو أن مقا يفعلقه اليهقود والنصقارى عَبقادة بيقوت اهلل, مقن اعتققد أن الكنقائس": اهلل تعقالى

قامة اهلل  من اعتقد أن زيارة أهل الذمة في كنائسهم قربة إلى": أيضا   وقال, "ذلك قربة أو طاعة فهو كافر دينهم, وأن يرضاه, أو أعانهم على فتحها وا 
م ُعر ف ذلك, فإن أصر  صار مرتدا   فهو مرتد, ن جهل أن ذلك محر  ن الضاللة بعد الهداية, وليحذر عائذين باهلل من الحور بعد الكور, وم, انتهى" وا 

قن َبْعقِد َمقا) :المسلم أن يكون له نصيب من قول اهلل تعقالى َل َلهُقْم َوَأْمَلقى َلهُقمْ  تََبقيَّنَ  ِإنَّ الَّقِذيَن اْرتَقدُّوا َعَلقى َأْدَبقاِرِهم مَّ قْيَطاُن َسقوَّ َذِلقَك  (25) َلهُقُم اْلهُقَدى الشَّ
َل اللَّقهُ ِبَذنَُّهْم َقاُلوا ِللَِّذيَن َكِرُهو  ( 51)َوَأْدَبقاَرُهْم  ُوُجقوَهُهمْ  َفَكْيقَف ِإَذا تَقَوفَّْتُهْم اْلَماَلِئَكقُة َيْضقِرُبونَ  (26) َسقُنِطيُعُكْم ِفقي َبْعقِض اأْلَْمقِر َواللَّقُه َيْعَلقُم ِإْسقَراَرُهمْ  ا َما َنقزَّ
وصقلى اهلل وسقلم علقى نبينقا محمقد وآلقه وصقحبه , , وبقاهلل التوفيقق[53-52:محمقد[(َفقَذْحَبَط َأْعَمقاَلُهمْ  َوَكِرُهقوا ِرْضقَواَنهُ  َأْسقَخَط اللَّقهَ  َذِلقَك ِبقَذنَُّهُم اتََّبُعقوا َمقا

 ".   وسلم
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 لثالمطلب الثا
 حق التعلم والعالج والعمل ومزاولة المهن

 الفرع األول
 مدى حق غير المسلمين في التعلم

فقققد ورد الققنص علققى حقهققم فققي ذلققك فققي مواضققع , لققم يمنققع اإلسققالم غيققر المسققلمين فققي بققالد اإلسققالم مققن الققتعلم 
 : منها, عدة

ن أحققد مققن المشققركين اسققتجارك فقق: )قققول الحققق سققبحانه ولققيس  ,(1) (ذجره حتققى يسققمع كققالم اهلل ثققم أبلغققه مذمنققهوا 
قققال , واآلداب التققي يشققتمل عليهققا, بققل مقرونققا بمققا يبققين الحكققم والحكمققة منققه, المقصققود بإسققماعه كققالم اهلل تعققالى مجققردا

ن أحد من المشركين : "في معنى اآلية القرطبي مانقك أي سقذل جقوارك أي أ :اسقتجارك ,أي من القذين أمرتقك بقتقالهم: وا 
ن    أحقد مقن  : "فقي معناهقا ابن كثيروقال , (2)" حكامه وأوامره ونواهيهأ أي يفهم ,فذعطه إياه ليسمع القرآن ,وذمامك وا 

فذجبقه إلقى طلبتقه حتقى  ,أي اسقتذمنك :اسقتجارك ,وأحللقت لقك اسقتباحة نفوسقهم وأمقوالهم ,المشركين الذين أمرتك بقتقالهم
وهذا صريح فقي جقواز  ,(3)"وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم به عليه حجة اهلل  ,يهأي القرآن تقروه عل ,يسمع كالم اهلل

ن لم يكونوا من أهل الذمة  . ويجعل لهم حقا على المسلمين بتمكينهم من التعلم, تعليم غير المسلمين وا 
عقذاب القبقر  إن :دخلت علي امرأة مقن اليهقود فقالقت : "قالترضي اهلل عنها حدثتني عائشة  :عن جسرة قالتو 
نقا نققرض منقه الجلقد والثقوب ,بلى :فقالت ,كذبت :فقلت ,من البول  :فققال ,وققد ارتفعقت أصقواتنا فخقرج رسقول اهلل  ,وا 

رب  :بعد يومئذ إال قال فقي دبقر الصقالة رسول اهلل فما صلى  ,صدقت :فقال ,فذخبرته بما قالت, ؟ما هذا يا عائشة 
سقرافيل أعقذني مقق لليهوديقة فيمقا قالتققه ألم  وتصققديق رسقول اهلل , (4)" ن حقر النقار وعقذاب القبقرجبريقل ورب ميكائيقل وا 

 .رار بحقها في التعلم وهو إق, وأنه ليس أمرا مبتدعا, تعليم لها أن ما ذكرته موافق للشريعة اإلسالمية, المومنين
ققوم علقى القبال  والبيقان ي, وأصقحابه مقع غيقر المسقلمين ومنه  الدعوة إلى اهلل تعالى الذي اتبعقه رسقول اهلل 

وكل هذا يدل على أن لغير المسقلمين سقواء كقانوا أهقل ذمقة أو , واإلقناع بالحج  والبراهين التي توصل إلى الدين الحق
: قققال القرطبققي فققي بيققان معناهققا ,(5) (وأنزلنققا إليققك الققذكر لتبققين للنققاس مققا نققزل إلققيهم): قققال تعققالى, فققي الققتعلم اغيققرهم حققق

 ,في هقذا الكتقاب مقن األحكقام والوعقد والوعيقد بقولقك وفعلقك ,لتبين للناس ما نزل إليهم ,يعني القرآن :لذكروأنزلنا إليك ا"
 ممققا أجملقه فققي كتابقه مققن أحكقام الصققالة والزكقاة وغيققر ذلقك ممققا لقم يفصققله ,مبقين عققن اهلل عقز وجققل مقراده فالرسقول 

, لمينلما نقزل مقن القوحي لقيس قاصقرا علقى المسق ول اهلل تفيد أن بيان رس, ولفظة الناس في اآلية الكريمة عامة, (6)"
 .بل يشمل غير المسلمين كذلك 

لحقهقم فقي  وهقذا إققرار منقه , عقن أشقياء ويجيقبهم عنهقا قد كان أهل الذمة مقن اليهقود يسقذلون رسقول اهلل و 
 :التعلم

                                           

 .من سورة التوبة 4من االية ( 1)
 .3/12الجامع ألحكام القرآن : القرطبي (2)
 .5/333تفسير القرآن العظيم : ابن كثير( 3)
 (. 511/عمل اليوم والليلة : النسائي, 4/41سنن النسائي . )وسكت عنه, أخرجه النسائي في سننه وفي عمل اليوم والليلة( 4)
 .من سورة النحل 44من اآلية ( 5)
 .01/011الجامع ألحكام القرآن : القرطبي( 6)
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بققر مققن أحبققار اليهققود فجققاء ح, رسققول اهلل  عنققدكنققت قائمققا  : "قققال مققولى رسققول اهلل   ثوبققانروى فقققد 
فققققال  ,يققا رسققول اهلل :لقققم تققدفعني فقلققت أال تققققول :فقققال, فدفعتقققه دفعققة كققاد يصقققرع منهققا ,السققالم عليقققك يققا محمققد :فقققال

فقققال  ,إن اسققمى محمققد الققذي سققماني بققه أهلققي :فقققال رسققول اهلل  ,اليهققودي إنمققا نققدعوه باسققمه الققذي سققماه بققه أهلققه
بعققود  فنكققت رسققول اهلل  ,قققال أسققمع بققذذني ,أينفعققك شققيء إن حققدثتك: اهلل فقققال لققه رسققول  ,جئققت أسققذلك :اليهققودي

هقم فقي الظلمقة  :فققال رسقول اهلل  ,؟ أيقن يكقون النقاس يقوم تبقدل األرض والسقماوات :فققال اليهقودي ,سقل :فقال ,معه
 ,؟ ن يققدخلون الجنققةفمققا تحفققتهم حققي :قققال اليهققودي ,فقققراء المهققاجرين :قققال ,؟ قققال فمققن أول النققاس إجققازة ,دون الجسققر

فمقا  :ققال ,قال ينحقر لهقم ثقور الجنقة القذي كقان يذكقل مقن أطرافهقا, ؟فما غذاوهم على أثرها  :قال ,زيادة كبد النون :قال
وجئت أسذلك عن شيء ال يعلمقه أحقد مقن أهقل  :قال ,صدقت :قال ,من عين فيها تسمى سلسبيال :قال ,؟ شرابهم عليه

مقاء  :ققال ,قال جئت أسذلك عن الولقد ,أسمع بذذني :قال ,؟ ينفعك إن حدثتك :قال ,األرض إال نبي أو رجل أو رجالن
ذا عققال منققي المققرأة منققي  ,فققإذا اجتمعققا فعققال منققي الرجققل منققي المققرأة أذكققرا بققإذن اهلل ,الرجققل أبققيض ومققاء المققرأة أصققفر وا 

نك لنبي ,لقد صدقت :قال اليهودي ,الرجل آنثا بإذن اهلل لققد سقذلني هقذا عقن  :ل رسقول اهلل ثم انصرف فقذهب فققا ,وا 
 ,.(1)" ومالي علم بشيء منه حتى أتاني اهلل به ,الذي سذلني عنه

إذ مققر  ,فققي حقرث وهقو متكققع علقى عسقيب بينمقا أنقا أمشققي مقع النبقي : " قققال وروى عبقد اهلل بقن مسقعود 
 ,سقلوه :فققالوا ,يسقتقبلكم بشقيء تكرهونقهال  ,ما رابكم إليه :فقالوا ,سلوه عن الروح :فقال بعضهم لبعض ,بنفر من اليهود

  ,فقمت مكاني ,فعلمت أنه يوحى إليه ,فلم يرد عليه شيئا فذسكت النبي  ,فقام إليه بعضهم فسذله عن الروح
 .(3)"(2)(ويسذلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إال قليال): فلما نزل الوحي قال

 

 الفرع الثاني
 ير المسلمين في تلقي العالج مدى حق غ

من , فإن لهم ما لسائر من استوطنوا الدولة اإلسالمية, إن أهل الذمة وقد منحوا حق المواطنة في دولة اإلسالم 
ولعققل مققن أبققرز حقققوقهم بهققا حقهققم فققي االسققتطباب إذا , حققق الرعايققة والحفققظ واألمققن علققى أنفسققهم وأمققوالهم وممتلكققاتهم

  :ما يلي ذلكلومما يستذنس به , لبرء من األدواءواألخذ بذسباب ا, مرضوا
وققد كقان هقوالء يتولقون مباشقرة أعمقالهم , يمارسقون أعمقال الطبابقة, فقي الدولقة اإلسقالمية غيقر المسقلمينوجود أطباء  -

 والشققفاء بنققت عبققد اهلل قبققل إسققالمها, (5) وأبققو طيبققة, (4) الحققارث بققن كلققدة: ومققن هققوالء, علققى مرضققى المسققلمين وغيققرهم

                                           

 .0/525أخرجه مسلم في صحيحه ( 1)
 .من سورة اإلسراء 32اآلية ( 2)
 .4/5025أخرجه مسلم في صحيحه ( 3)
وققال ابقن أبقي حقاتم وابقن , فذسلم مع أهل الطائف وأعتقه النبقي , وروي أن كان من الرقيق, هو طبيب العرب في زمانه: الحارث بن كلدة الثقفي( 4)

ومعنقى هقذا أنقه ثبقت عنقد ابقن , هقذا الحقديث دليقل علقى جقواز االسقتعانة بذهقل الذمقة فقي الطقب: وقال ابن حجر, إسالمه ال يصلح: سعد وابن مفلح
: ابقققن سقققعد, 5/443اآلداب الشقققرعية : ابقققن مفلقققح, 323 -01/321عقققون المعبقققود : محمقققد شقققمس الحقققق.)حجقققر عقققدم صقققحة إسقققالم الحقققارث أيضقققا

 (.0/212اإلصابة , 2/315الطبقات الكبرى 
 (.01/33المحلى .)وكان عبدا مضروبا عليه الخراج -كما قال ابن حزم–أبو طيبة كان غالما لبعض األنصار في المدينة ( 5)
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ممقا يقدل علقى أن هقوالء كقانوا يمارسقون مهنقة الطبابقة علقى غيقر  ,(2) مقن الرجقال والنسقاءوالنصارى وبعض اليهود , (1)
 .وينبه إلى أن اإلسالم كفل لغير المسلمين حق العالج من األدواء , المسلمين من أهل الذمة في الدولة اإلسالمية

, مسلما كان أو غيره من مقاصد التشريع اإلسالمي, س معصوم الدمباإلضافة إلى أن اإلسالم اعتبر الحفاظ على نف -
ذا كققان الحفققاظ علققى نفققس غيققر المسققلم واجبققا ومنهققا حقهققم فققي العققالج مققن –كانققت السققبل الموصققلة إلققى تحقيققق ذلققك , وا 

مقن مقدمقة باعتبار أن حقهقم فقي العقالج  -تزهقوحفظا للنفس أن , واستبقاء للمهجة, استرجاعا للصحة الذاهبة, األدواء
 .الواجب 

 الفرع الثالث
 مزاولة المهن والحرفالعمل و مدى حق غير المسلمين في

ولذا فقد كان من بين هوالء مقن , كفل اإلسالم ألهل الذمة الحق في مزاولة المهن والحرف في الدولة اإلسالمية 
 :ونحوها, الحدادةو , والصياغة, والنجارة, والتمريض, والحجامة, كالطبابة: يمارس المهن المختلفة

وأمقر أهلققه أن يخففقوا مققن  ,فقذمر لققه بصقاع مقن تمققر ,حجققم أبقو طيبقة رسققول اهلل  : "ققال أنقس بقن مالققك روى  - أ
  .(3)"  خراجه

فوضقع يقده , يعودني فذتاني رسول اهلل , شديدا مرضت مرضا: " قال وروى مجاهد عن سعد بن أبي وقاص   - ب
فإنققه رجققل , ثقيققف ائققت الحققارث بققن كلققدة أخققا, إنققك رجققل مفئققود: الفققق, بققين ثققديي حتققى وجققدت بردهققا علققى فققوادي

وقد كقان الحقارث بقن كلقدة مقن , (4)" ثم ليلدك بهن , فليجذهن بنواهن, فليذخذ سبع تمرات من عجوة المدينة, يتطبب
 .أهل الذمة كما صرح ابن حجر العسقالني في اإلصابة 

                                           

فقدل , خرجقت برجقل مقن األنصقار داء النملقة: " ذلك ما رواه أبو بكر بن سليمان بن أبقي حثمقة ققال, فقد كانت ترقي رقية النملة قبل إسالمها وبعده( 1)
فقذخبره بالقذي قالقت  فذهب الرجقل إلقى رسقول اهلل , واهلل ما رقيت منذ أسلمت: فقالت, فجاءها وسذلها أن ترقيه, عبد اهلل ترقي منها أن الشفاء بنت

, قققروح فققي الجنبققين: والنملققة". ارقيققه وعلميهققا حفصققة كمققا علمتيهققا الكتابققة : فقققال, فعرضققتها, اعرضققي علققي: فقققال, فققدعاها رسققول اهلل , الشققفاء
وققال صقحيح , والحديث أخرجه الحقاكم فقي المسقتدرك, (3/054زاد المعاد : ابن القيم. )به ألن صاحبها يشعر وكذن نملة تدب عليه وتلدغهوسميت 

 (.21 -4/24المستدرك . )على شرط الشيخين ولم يخرجاه
 زوجقة رسقول اهلل  ,مقا يمنعهقا :فقلقت ,ن أفقه النقاسأجدك م ,إني أفكر في التابعين فذعجب : "رضي اهلل عنها قلت لعائشة :بن الزبيرعروة قال ( 2)

ولكقن أعجقب أنقي وجقدتك عالمقة بالطقب فمقن  ,ومقا يمنعهقا وأبوهقا عالمقة ققريش :فقلت ,وأجدل عالمة بذيام العرب وأنسابها وأشعارها ,وابنة أبي بكر
والحقديث أخرجقه أحمقد  ," فتعلمقت ذلقك ,العجقم يبعثقون لقهفكانت أطبقاء العقرب و  ,أسقامه كثرت يا عرية إن رسول اهلل  :فذخذت بيدي فقالت ,أين

رواه البقزار والطبرانقي فقي األوسققط : وقققال, وذكقره الهيثمققي فقي مجمقع الزوائقد, صقحيح اإلسققناد ولقم يخرجقاه: وققال, فقي مسقنده والحقاكم فققي المسقتدرك
إال أن أحمقد  ,وبقيقة رجقال أحمقد والطبرانقي فقي الكبيقر ثققات ,عفمسقتقيم الحقديث وفيقه ضق :قال أبو حاتم ,اهلل بن معاوية الزبيري وفيه عبد ,والكبير

: البنقا. )فهقو متصقل ,عن هشام بن عروة عن أبيقه :وقال الطبراني في الكبير, فظاهره االنقطاع ,قال عن هشام بن عروة أن عروة كان يقول لعائشة
 (.1/545د مجمع الزوائ, 4/011المستدرك , 01/054الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد 

 .5/140أخرجه البخاري في صحيحه ( 3)
إنمقا يقروى عقن مصقعب , ألنقه لقم يدركقه, مجاهقد عقن سقعد مرسقل: قال أبو حاتم وأبقو زرعقة, أخرجه أبو داود في سننه من حديث مجاهد عن سعد( 4)

, 01/323عقون المعبقود : شقمس الحقق ,4/1سقنن أبقي داود . )ولم يتعرض لقه, وذكره ابن حجر في اإلصابة من حديث مجاهد عن سعد, عن سعد
 , (0/214اإلصابة : ابن حجر
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وأمقر أبقا طيبقة , فقذذن لهقا, فقي الحجامقة سقتذذنت رسقول اهلل أنهقا ا" عن أم سلمة رضي اهلل عنها  روى جابر  -ج
 .(1)" أن يحجمها 

فذتيققت رجقال مققن  ,فذرسقلني أبتغققي لقه طعامقا, أن ضقيفا نققزل برسقول اهلل "  مققولى رسقول اهلل  رافقع روى أبقو  -د
و أسققلفني إلققى فبعنققي أ ,ولققم يلققق عنققدنا بعققض الققذي يصققلحه ,يقققول لققك محمققد إنققه قققد نققزل بنققا ضققيف :اليهققود فقلققت
واهلل إني  :فقال ,فذخبرته فرجعت إلى رسول اهلل  ,ال واهلل ال أسلفه وال أبيعه إال برهن :فقال اليهودي ,هالل رجب

 . (2)"ولو أسلفني أو باعني ألديت إليه  ,ألمين في أهل السماء أمين في أهل األرض
فذتت امرأة مقن األنصقار إلقى صقائغ  ,موادعة وعهد  أن بني قينقاع كان بينهم وبين رسول اهلل" جاء في السيرة و  -هق

الصققائغ عمققد إلققى بعققض حدائققده فشققد بققه أسققفل ذيلهققا وجيبهققا وهققي ال عنققد فلمققا جلسققت ..  مققنهم ليصققو  لهققا حليققا
فبلقغ ذلقك رسقول  ,فجعلقوا يضقحكون منهقا ويسقخرون ,فلما قامت المرأة وهي في سقوقهم نظقروا إليهقا منكشقفة ,تشعر
 .(3)"وجعل ذلك منهم نقضا للعهد  ,فنابذهم اهلل 

أن يعملوهقا ويزرعوهقا ولهقم شقطر مقا يخقرج  ,خيبقر اليهقود أعطى رسول اهلل  : "قال بن مسعود عن عبد اهلل و  -و
 .(4)" منها

ارقيهقا : فققال, ويهوديقة ترقيهقا, دخقل أبقو بكقر علقى عائشقة رضقي اهلل عنهمقا: " روت عمرة بنقت عبقد القرحمن قالقت -ز
 .(5)"  بكتاب اهلل

لقم تققول : فقلقت, إن الرقى والتمائم والتولة شقرك: " قال رسول اهلل : قال روت زينب امرأة عبد اهلل بن مسعود  -ح
إنمقا : فققال عبقد اهلل, فقإذا رققاني سقكنت, وكنت أختلقف إلقى فقالن اليهقودي يرقينقي, واهلل لقد كانت عيني تقذف, هذا

 إنمققا كققان يكفيققك أن تقققولي كمققا كققان رسققول اهلل , ذا رقاهققا كققف عنهققافققإ, كققان ينخسققها بيققده, الشققيطانذلققك عمققل 
 .(6)" شفاء ال يغادر سقما , ال شفاء إال شفاوك, اشف أنت الشافي, أذهب الباس رب الناس: يقول

كقذبي , كقانوا يتطببقون بجماعقة مقن أطبقاء النصقارى, روي أن معاوية بن أبي سفيان ومن بعده مقن حكقام المسقلمين -ط
 . (7)مسلما كان أو غيره , يطلب الطب من كل من سمع له تطبب وكان عمر , وغيرهم, وابن أتال, الحكم

 : وجه الداللة منها
 هم في الدولة قرفهم وصنائعقأفادت هذه األحاديث واألخبار أن أهل الذمة مكنوا من مزاولة أعمالهم وح  

                                           

أو , أن أبقا طيبقة كقان أخ ألم سقلمة رضقي اهلل عنهقا مقن الرضقاع" وقد رد ابقن حقزم زعقم بعقض رواة الحقديث , 4/0131أخرجه مسلم في صحيحه ( 1)
ألن أم سقلمة ولقدت بمكقة , وهقو أيضقا ظقن غيقر صقادق, ابرهذا ظن من بعض رواة الخبقر ممقن دون جق: حيث قال, "أنه كان غالما لم يبلغ الحلم 

بققل كققان عبققدا مضققروبا عليققه , فمحققال أن يكققون أخاهققا مققن الرضققاع, وأبققو طيبققة كققان غالمققا لققبعض األنصققار فققي المدينققة, وبهققا ولققدت أكثققر أبنائهققا
 (.01/33المحلى ) -وهذا بين من حديث أنس السابق–الخراج 

المعجقم الكبيقر , 4/054مجمقع الزوائقد , 0/445مسند الروياني , 1/302مسند البزار . )والطبراني في الكبير, مسنديهماأخرجه البزار والروياني في ( 2)
0/331 .) 

 (.3/1السيرة : ابن هشام, 1/511سنن البيهقي . )وذكره ابن هشام في سيرته, أخرجه البيهقي في سننه( 3)
 .5/334أخرجه البخاري في صحيحه ( 4)
 (.413/موطذ مالك , 1/341السنن الكبرى . )بيهقي في سننه ومالك في الموطذأخرجه ال( 5)
, 4/3سقنن أبقي داود , 0/330مسقند أحمقد . )وذكقره السقيوطي فقي الجقامع الصقغير ورمقز لقه بالصقحة, أخرجه أحمد في مسقنده وأبقو داود فقي سقننه( 6)

 (.0/314الجامع الصغير 
 .0/440التراتيب اإلدارية : نيالكتا, 2/010كنز العمال : ابن المتقي( 7)
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أو يتعقرض لهقم , دون أن يمقنعهم أحقد مقن المسقلمين, هقاونحو  ,من طبابة وتجارة وصياغة وصقناعة وزراعقة, اإلسالمية
   .فدلت على أن ذلك حق كفله اإلسالم لهم في الدولة اإلسالمية , فيها

 

 رابعالمطلب ال
 والقضاء, والجيش, الوزارة: تولي المناصب العامة

 الفرع األول
 حكم تولي غير المسلمين والية عامة أو خاصة على المسلمين

  :صور علمين من حيث العموم والخصوص أربأمر المس لوالية
فواليتققه عامققة تشققمل الرقعققة  ,كالخليفققة والملققك والسققلطان والققرئيس :مققن يكققون عققام الواليققة عققام العمققل :الصذذورا األولذذى

 .  اإلسالمية, ونظره وعمله في األمور جميعها
َوأمراء اْلُبْلَداِن, فواليته محدودة بحقدود إقليمقه, ونظقره  من يكون خاص الوالية عام العمل, كوالة اأْلََقاِليمِ  :الثَّاِنية الصوراو 

 .  عام في كل أمره
من يكون عام الوالية خاص العمقل, كالقائقد األعلقى للجقيش, وكقرئيس القضقاة األعلقى, َوَحقاِمي الثُُّغقوِر  :الثالثةُ  َواْلصورا

ققَدَقاِت, أِلَنَّ ُكققلَّ َوا يَوُمْسققَتْوِفي اْلَخققَراِج َوَجققابِ  ِحققٍد ِمققْنُهْم تعققم واليتققه الرقعققة اإلسققالمية كلهققا, ولكنهققا خاصققة فققي عمققل الصَّ
 .معين

قِة, َوُهقْم َكَقاِضقي َبلَقٍد َأْو إْقِلقيٍم َأْو ُمْسقَتْوِفي َخَراِجقِه َأْو َجقاِبي  اَلَيُتهُ َمْن َتُكوُن وِ  :الرَّاِبُعة َوالصورا ة  ِفي اأْلَْعَمقاِل اْلَخاصَّ َخاصَّ
ِمي َثْغِرِه َأْو َنِقيِب ُجْنٍد, أِلَنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهْم واليته خاصة برقعة محدودة, ونظره محدد بعمل َمْخُصقوُص, َصَدَقاِتِه, َأْو َحا

وكققل هققذه األمققور فيهققا عققز الققنفس وعلققو اليققد, واطققالع علققى أسققرار المسققلمين ودواخققل أمققورهم, فلققذا ال يجققوز أن يتوالهققا 
 . يارهمغير المسلمين األمناء على دينهم ود

, عنقد وجقود ضقرورة أو حاجقة إليقه ,يحتقاج إليقه المسقلمون ه ممقافيق واسقتخدامهماالستعانة بذهقل الذمقة وما يجوز 
 :منها ,شروطفإنه يكون وفق 

 .العامة أو الخاصة  المسلمينأمر من أمور ال يكون في ذلك والية على  أن -0
 . مذمونا, يكون حسن الرأي في المسلمين أن -9
 أو, أو اطالعا على أمر مهقم مقن أمقورهم, على المسلمين استعالءيعهد إليه بذمر يكون فيه استطالة منه أو أن ال  -3

 . سرا من أسرارهم العامة أو الخاصة
 . ى استخدامه أو العهد إليه بذمر من األمورحاجة إلضرورة أو تكون بالمسلمين  أن -2

مققن المسققلمين  غيقرالنهققي عقن تمكققين  ردقققد و  ,شقروطلققك البت ازالتققي حقدثت فققي السقيرة تققدل علققى الجقو  والوققائع
 . المسلمين على أي صورة كان ذلك أهل الذمة وغيرهم والية أمر

  واتخاذه  أولياء مواالته النهي ع  إذ ورد : 
فمققرة تنهققي عققن اتخققاذهم أوليققاء, وأخققرى تبققين أن , وجققاءت فققي ذلققك نصققوص شققتى تنوعققت أسققاليب النهققي فيهققا

تنوعقت كمقا غيقرهم, إلقى فقال تتعقداها  ,بعضقهم القبعضولياء بعض, وثالثة تحصر مقواالة المقومنين فقي الكفار بعضهم أ
المنهقي عنهقا ليسقت عمقال قلبيقا  والمقواالة, في بيان العقوبات المترتبة علقى المخالفقة ,النصوص الزاجرة عن مخالفة ذلك

: المققواالة العمليقققة فمققن, مققن بعققض شققد جرمقققا, وكالهمقققا محققرم علققى المققومنين, وبعضققه أكققذلك فقققط, بققل منهققا العملققي
واألنققس بهققم  ,المحبققة لهققم وركققون القلققب إلققيهم: المققواالة القلبيققة ومققن .التحققالف والنصققرة, والركققون, والمعونققة, والمظققاهرة
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ن كققان  الدالققة علققى حرمققة مققواالتهم واتخققاذهم  وصومققن النصقق, ال يققوافقهم علققى ديققنهم الفاعققل لققهوالمققودة لهققم, حتققى وا 
 :أولياء

ُكمْ  َعقُدوَّي َتتَِّخقُذوا َيقا أي هَقا القِذيَن آَمُنقوا ال﴿: تعالى اهلل لو ق -0 وهقذا النهقي صقريح  ,(1)﴾بِقاْلَمَودَّةِ  ِإلَقْيِهمْ  ُتْلقُقونَ  َأْوِلَيقاءَ  َوَعقُدوَّ
 . باعتبار ذلك من مواالتهم, أو توليهم أمرا عاما أو خاصا على المسلمين, في حرمة مواالتهم

ُهْم َأيُّهَقا الَّقِذيَن َآَمُنقوا اَل َتتَِّخقُذوا اْلَيهُقوَد َوالنََّصقاَرى َأْوِلَيقاَء َبْعُضقُهْم َأْوِلَيقاُء َبْعقٍض َوَمقْن َيتَقَولَّ  َيقا﴿ :نهكما قال الحقق سقبحا -9
نصقار ا إن اهلل تعقالى نهَقَى المقومنين جميعقا أن يتخقذوا اليهقود والنصقارى أ : "هقاالطبقري في ققال ,(2) ﴾ِمْنُكْم َفِإنَُّه ِمقْنُهمْ 

وحلفققاَء علققى أهققل اإليمققان بققاهلل ورسققوله وغيققَرهم, وأخبققر أنققه مققن اتخققذهم نصققير ا وحليف ققا ووليًّققا مققن دون اهلل ورسققوله 
تفسقيرها  وفقي ,(3)" والمومنين, فإنه منهم في التحزُّب على اهلل وعلى رسقوله والمقومنين, وأن اهلل ورسقوله منقه بريئقان

َر َأَبقا ُموَسقى اأَلْشقَعِريَّ َأْن َيْرفَقَع ِإَلْيقِه َمقا َأَخقَذ َوَمقا َأْعَطقى ِفقي َأِديقٍم َواِحقٍد, َوَكقاَن لَقُه َكاتِققٌب نَّ ُعَمقَر َأَمقإَ " ِعَيقاٍض,  ققال
, َفَرَفَع ِإَلْيِه َذِلَك َفَعِجَب ُعَمُر, َوَقالَ  ِجِد َجقاَء ِمقَن الشَّقاِم َهقْل َأْنقَت قَقاِرٌا َلَنقا ِكَتاب قا ِفقَي اْلَمْسق ,ِإنَّ َهقَذا َلَحِفقيظٌ  " :َنْصَراِنيٌّ

, قَقققالَ : قَقققالَ  ,َأُجُنقققٌب ُهقققَو ؟ :ِإنَّقققُه ال َيْسقققَتِطيُع, قَقققاَل ُعَمقققرُ : َفقَقققالَ  ,؟ : فَقققاْنَتَهَرِني َوَضقققَرَب َفِخقققِذي, قَقققالَ : ال َبقققْل َنْصقققَراِنيٌّ
النََّصاَرى َأْوِلَياَء َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َوَمْن َيتَقَولَُّهْم ِمقْنُكْم َفِإنَّقُه وَ  َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا اْلَيُهودَ  َيا﴿: َأْخِرُجوُه, ُثمَّ َقَرأَ 

ُيِريقُد َفَظَننَّقاُه َأنَّقُه : , قَقالَ "ِلَيتَّقِق َأَحقُدُكْم َأْن َيُكقوَن َيُهوِديًّقا َأْو َنْصقَراِنيًّا َوُهقَو ال َيْشقُعرُ  : "َعْبقُد اللَّقِه ْبقُن ُعْتَبقةَ  وقال ,﴾ِمْنُهمْ 
 وققققال, (4)﴾ُهمْ ال َتتَِّخقققُذوا اْلَيهُقققوَد َوالنََّصقققاَرى َأْوِلَيقققاَء َبْعُضقققُهْم َأْوِلَيقققاُء َبْعقققٍض َوَمقققْن َيتَقققَولَُّهْم ِمقققْنُكْم َفِإنَّقققُه ِمقققنْ ﴿ :َهقققِذِه اآلَيقققةَ 

ْكققَراِمِهمْ ِفققي َهققِذِه اآْلَيققاِت َعققْن ُمققَوااَلِة اْلُكفَّققاهلل تعققالى هَققى نَ : هققذه اآليققاتالجصققاص فققي تفسققير  َوَأَمققَر ِبِإَهققاَنِتِهْم  ,اِر َواِ 
, َوُعُلوَّ اْلَيِد, ْذاَلِلِهْم, َوَنَهى َعْن ااِلْسِتَعاَنِة ِبِهْم ِفي ُأُموِر اْلُمْسِلِميَن ِلَما ِفيِه ِمْن اْلِعزَّ َكَتَب ُعَمُر إلَقى َأبِقي ُموَسقى قد وَ  َواِ 

 .(5) الشَّْرِك ِفي ِكَتاَبِتهِ  ْهلِ َيْنَهاُه َأْن َيْسَتِعيَن ِبَذَحٍد ِمْن أَ 
َفلَقْيَس ِمقَن اللَّقِه ِفقي َشقْيٍء ِإال  َيتَِّخِذ اْلُمْوِمُنوَن اْلَكاِفِريَن َأْوِلَيقاَء ِمقْن ُدوِن اْلُمقْوِمِنيَن َوَمقْن َيْفَعقْل َذِلقكَ  ال﴿ :قال جل شذنه -3

 -تبارك وتعالى- نهى اهلل: "قال ابن كثير في تفسيرها ,(6)﴾َلى اللَِّه اْلَمِصيرَأْن َتتَُّقوا ِمْنُهْم تَُقاة  َوُيَحذَُّرُكُم اللَُّه َنْفَسُه َوا ِ 
ون إلقيهم بقالمودة مقن دون المقومنين, ثقم توعقد  -وتعالى عباده المومنين أن يوالوا الكافرين, وأن يتخذوهم أولياء ُيِسقرُّ

 .(7)من يرتكب نهى اهلل في هذا فقد برا من اهلل  :أي ,﴾َيْفَعْل َذِلَك َفَلْيَس ِمَن اللَِّه ِفي َشْيءٍ  َوَمنْ ﴿: على ذلك فقال
(7). 

ُسققْلَطان ا  ُكمْ لَّققِه َعلَققيْ َأيُّهَققا الَّققِذيَن آَمُنققوا ال َتتَِّخققُذوا اْلَكققاِفِريَن َأْوِلَيققاَء ِمققْن ُدوِن اْلُمققْوِمِنيَن َأُتِريققُدوَن َأْن َتْجَعلُققوا لِ  َيققا﴿: كمققا قققال -2
 ,ال يسقتحق علقى المسقلم واليقة بوجقه افرفقي اآليقة دليقل علقى أن  الكق: قيقل " :هاأبو حيقان فقي تفسقير  قال ,(8) ﴾ُمِبين ا
تتخققذوا بطانققة مققن  ال﴿: كققان أو غيققره, وأن ال يسققتعان بققذمي فققي أمققر يتعلققق بققه نصققرة وواليققة, كقولققه تعققالى ولققدا  

                                           

 .من اآلية األولى من سورة الممتحنة( 1)
 .من سورة المائدة 20من اآلية ( 2)
 .09/333: تفسير الطبري( 3)

 .5625أثر رقم  60آية رقم  مائدةتفسير ابن أبي حاتم سورة ال( 4)

 .93تفسير سورة التوبة آية رقم , أحكام القرآن: الجصاص( 5)

 .من سورة آل عمران 53اآلية ( 6)
 . 69تفسير ابن كثير سورة المائدة آية رقم ( 7)

 .من سورة النساء 044اآلية ( 8)
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ار, وأن بققين القققرآن سققبب مسققارعة بعققض مققن يظهققر االنتسققاب لإلسققالم فققي التحققالف مققع الكفقق وقققد ,(2) "(1) ﴾دونكققم
ذلك نتيجة ضعف إيمانهم أو ذهابه بالكلية؛ لكي يكون لهم الكفار نصراء وحلفاء عنقد الحاجقة, يققول ابقن كثيقر فقي 

 َفَتَرى﴿ :وقوله: "من أهل زماننا ممن يوالون اليهود والنصارى ويسارعون فيهم رتفسير اآلية, وكذنه يصف حال كثي
يبادرون إلى مواالتهم ومودتهم فقي البقاطن : أي ﴾ِفيِهمْ  ُيَساِرُعونَ ﴿ ,وريب ونفاقشك : أي ﴾الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض 

يتذولون في مودتهم ومواالتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر : أي ,﴾َنْخَشى َأْن ُتِصيَبَنا َداِئَرةٌ  َيُقوُلونَ ﴿والظاهر, 
وهقذه فقي الحقيققة حجقة كثيقرين  ,(3)"م ذلك عند ذلكالكفار بالمسلمين, فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى, فينفعه

عنقد  ايصقطنعون بقذلك يقد   ,ممن يزعمون أن ألهل الذمة الحق في المشاركة في الحياة السياسية فقي بقالد المسقلمين
   .  موافقة لهم ومداهنة لهم ,أمم الكفر الغالبة

ُكْم َأْوِلَيققاَء ُتْلقُققوَن ِإلَققْيِهْم بِققاْلَمَودَِّة َأيُّهَققا الَّققِذيَن آَمُنققوا ال َتتَِّخققُذوا َعققدُ  َيققا﴿ :وقققال تعققالى -6 ققَن وَّي َوَعققُدوَّ َوقَققْد َكفَققُروا ِبَمققا َجققاءُكم مَّ
يَّاُكْم َأن ُتْوِمُنوا ِباللَِّه َربَُّكْم ِإن ُكنُتْم َخَرْجُتْم ِجَهاد ا ِفي َسِبيِلي  وَن ِإلَقْيِهم َواْبِتَغقاء َمْرَضقاِتي ُتِسقاْلَحقَّ ُيْخِرُجوَن الرَُّسوَل َواِ  رُّ

 .(4) ﴾َوَمْن َيْفَعْلُه ِمْنُكْم َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيلِ ِباْلَمَودَِّة َوَأَنا َأْعَلُم ِبَما َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَلنُتْم 
مالقك قاتلقك اهلل : إن لقي كاتبقا  نصقرانيا , فققال: قلقت لعمقر بقن الخطقاب " : أنقه ققال  عن أبي موسى األشقعري -5

لقه : قلقت ﴾أيها الذين آَمُنوْا اَل َتتَِّخقُذوْا اليهقود والنصقارى َأْوِلَيقاء يا﴿:  اتخذت حنيفا , أما سمعت قول اهلل تعالىأال, ؟
ال يتم أمر : ال أكرمهم إذ أهانهم اهلل, وال أعزهم إذ أذلهم اهلل, وال أدنيهم إذ أبعدهم اهلل, قلت: دينه ولي كتابته, فقال
فمققا تعملققه بعققد موتققه , مققات النصققراني والسققالم, يعنققي هققب أنققه قققد مققات فمققا تصققنع بعققده ؟: البصققرة إال بققه, فقققال

وتواخققونهم  أي ال تتخققذوهم أوليققاء تنصققرونهم وتستنصققرونهم: "النسققفي وقققال ,(5)" فاعملققه اآلن واسققتغن عنققه بغيققره
المهققققاجرين واألنصققققار  بعققققد ذكققققر مققققواالة المقققومنين للمققققومنين مققققن تعقققالى وقققققال ,(6)"وتعاشقققرونهم معاشققققرة المققققومنين

 .(8) ,(7)﴾َكَفُروا َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض ِإال َتْفَعُلوُه َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي األْرِض َوَفَساٌد َكِبيرٌ  َوالَِّذينَ ﴿ :واألعراب
سقواء كقان كفقره أصقليا أم , وقد حفلت كتب الفقه بنصوص تفيد عدم جواز تولي غير المسلم أمرا علقى المسقلمين

قققال , وقققد حكققى بعققض العلمققاء اإلجمققاع عليققه, محققتال لبلققد مققن بققالد المسققلمين أو مققن أهققل الذمققة المقيمققين بهققا, اطارئقق
َماَمقة اَل َتْنَعِققد ِلَكقاِفٍر, َوَعلَقى َأنَّقُه لَقْو َطقَرَأ َعَلْيقِه اْلُكْفقر ِاْنَعقَزلَ  : "القاضي عياض لَقْو  َوَكقَذا: , قَقالَ َأْجَمَع اْلُعَلَماء َعلَقى َأنَّ اإْلِ

َلَوات َوالدَُّعاء ِإَلْيَها ا" : ونقل هذا اإلجماع أيضا ابن حجر فقال (9)" َتَرَك ِإَقاَمة الصَّ ابن  قالو , (10) " َيْنَعِزل ِباْلُكْفِر ِإْجَماع 
ِلَنْهِي اللَِّه َعْن َذِلَك؛ َوَذِلَك َأنَُّهْم  ,َوِليًّا ِفيَها َأْن َيتَِّخَذ ِمْن َأْهِل الذَّمَّةِ  ,اَل َيْنَبِغي أِلََحٍد ِمْن اْلُمْسِلِميَن َوِلَي ِواَلَية   : "ابن العربي

                                           

 .من سورة آل عمران 003من اآلية ( 1)
  022سورة النساء آية رقمتفسير  ,البحر المحيط: أبو حيان( 2)

 . 69تفسير ابن كثير سورة المائدة آية رقم ( 3)

 .الممتحنةاآلية األولى من سورة ( 4)
 .60سورة المائدة آية رقم , مفاتيح الغيب: فخر الدين الرازي( 5)

 .60سورة المائدة آية رقم  ,مدارك التنزيل: النسفي( 6)

 .من سورة األنفال 13اآلية ( 7)
 . 9/39تفسير ابن كثير ( 8)

 .09/993 شرح النووي على صحيح مسلم( 9)

 .03/039فتح الباري : ابن حجر( 10)
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ورد العمقل بقذلك عقن السقلف,  : "ابن األزرق وقال ,(1)" اَل ُيْخِلُصوَن النَِّصيَحَة, َواَل ُيَودُّوَن اأْلََماَنَة, َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعضٍ 
الروايقة و التقي سقبقت,  مقع أبقي موسقى األشقعري  روايقة عمقر : لىالرواية األو : قوال  وفعال , ويكفي من ذلك روايتان

- بلغني أن في عملك رجال  يقال لقه فقالن إنهأما بعد ف: إلى بعض عماله كتب عمر بن عبد العزيز  : "قال: الثانية
 ِمقنَ  َوَلِعب قا ُهقُزو ا ِديقَنُكمْ  اتََّخقُذوا الَّقِذينَ  واَتتَِّخقذُ  اَل  آَمُنقوا الَّقِذينَ  َأيُّهَقا َيقا ﴿: على غير دين اإلسالم, واهلل تعقالى يققول -اهوسم  
فققإذا أتققاك كتققابي هققذا, فققادع فالنققا  إلققى  ,(2) ﴾ ُمققْوِمِنينَ  ُكْنققُتمْ  ِإنْ  اللَّققهَ  َواتَّقُققوا َأْوِلَيققاءَ  َواْلُكفَّققارَ  قَققْبِلُكمْ  ِمققنْ  اْلِكتَققابَ  ُأوتُققوا الَّققِذينَ 

 .(3)" يه الكتاب, فذسلماإلسالم, فإن من أعمال المسلمين, فقرأ عل
وقققد سققئل  ,عامقة أو خاصققة علققى المسققلمينكققون ألهققل الذمققة واليققة يأن  عقدم جققوازعلققى  يققدلومقا تقققدم مققن أدلققة 

 .(4)"ال يستعان بهم في شيء: فقال, نستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج ؟: "أحمد بن حنبل
  النهي ع  اتخاذه  بطانةكما ورد : 

 اْلَبْغَضقاءُ  َبقَدتِ  قَقدْ  َعنِقتُّمْ  َمقا َودُّوا َخَبقاال   َيقْذُلوَنُكمْ  اَل  ُدوِنُكمْ  ِمنْ  ِبَطاَنة   َتتَِّخُذوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا﴿ :اهلل تعالى قال
َمقام َوَأْهقل َمُشقوَرته, اْلِبَطاَنقةِبطَ : بقوب البخقاري فقي صقحيحه بقابوققد  ,(5)﴾َأْكَبرُ  ُصُدوُرُهمْ  ُتْخِفي َوَما َأْفَواِهِهمْ  ِمنْ  : اَنقة اإْلِ

َمققام َوَأْهققل مَ : قولققه :فققتحالققدَُّخاَلء, قَققال ابققن حجققر فققي ال : َقْولققه اْلِبَطاَنققةو َمققْن َيْسَتِشققيُرُه ِفققي ُأُمققوِرِه, : ُشققوَرتهَبققاب ِبَطاَنققة اإْلِ
: اْلِبَطاَنقققة ,﴾الَتتَِّخقققُذوا ِبَطاَنقققة ِمقققْن ُدوِنُكقققْم اَل َيقققْذُلوَنُكْم َخَبقققا اَل ﴿: ىقَقققاَل ِفقققي َقْولقققه َتَعقققالَ إذ  ,ُهقققَو قَقققْول َأبِقققي ُعَبْيقققَدةو  ,القققدَُّخاَلء

ِئيس ِفققي َمَكققان َخْلَوتققه َوُيْفِضققي ِإَلْيققِه ِبِسققرَّهِ : ِخيلالققدَّ َوالققدَُّخاَلء َجْمققع  ,الشَّققر  : الققدَُّخاَلء, َواْلَخَبققال  ,َوُهققَو الَّققِذي َيققْدُخل َعلَققى الققرَّ
 . (6)" َما ُيْخِبرُه ِبِه ِممَّا َيْخَفى َعَلْيِه ِمْن َأْمر َرِعيَّته َوَيْعَمل ِبُمْقَتَضاهُ َوُيَصدَّقُه ِفي
نهققى اهلل المققومنين بققه أن يتخققذوا مققن الكفققار بققه أخققالء وأصققفياء, ثققم عققر فهم مققا هققم عليققه لهققم  " :ابققن جريققر قققال

اهلل هقم القذين وصقفهم  "وققد بقين أن هقوالء  ,(7)" هممنطوون من الغش والخيانة, وبغيهم إياهم الغوائقل, فحقذرهم بقذلك مقن
, (8)" وأصقحابه مقن أهقل الكتقاب تعالى بذنهم أصحاب النار هم فيها خالدون, ممن كان له ذمٌة وعهٌد مقن رسقول اهلل 

أكقد اهلل : األولقى: اآليقة, فيقه سقت مسقائل..﴾ال تتخذوا بطانة من دونكم نواالذين آم يذيها﴿: قوله تعالى: " القرطبي وقال
 ,(9) ﴾تطيعقوا فريققا مقن القذين أوتقوا الكتقاب إن﴿: وهقو متصقل بمقا سقبق مقن قولقه ,تعالى الزجر عن الركون إلقى الكفقار

والبطانة مصقدر, يسقمى بقه الواحقد والجمقع, وبطانقة الرجقل خاصقته القذين يسقتبطنون أمقره, وأصقله مقن القبطن القذي هقو 
نهققى اهلل عققز وجققل المققومنين بهققذه : الثانيققة, طانققة إذا كققان خاصققا بققهفققالن بفققالن يققبطن بطونققا وب نخققالف الظهققر, وبطقق

اآلية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل األهواء دخالء وولجاء, يفاوضونهم في اآلراء, ويسقندون إلقيهم أمقورهم, ثقم بقين 

                                           

 .60سورة المائدة آية  ,أحكام القرآن: العربيابن ( 1)

 .من سورة المائدة 21اآلية ( 2)
وذكقر أن القذمي كقان اسقمه حسقان بقن زيقد, وكقان مقن  0/263بدائع السلك في طبائع الملك, والرواية الثانية ذكرها ابقن الققيم فقي أحكقام أهقل الذمقة ( 3)

 .ار من عباد اهلل الموحدينأن أسلم هذا النصراني وص ,الشريعة في ذلك أتباعفضل 

 .39/األحكام السلطانية : أبو يعلى( 4)

 .من سورة آل عمران 003من اآلية ( 5)
 .999-03/990فتح الباري : ابن حجر( 6)

 .8/033تفسير الطبري ( 7)

 .8/025 الطبريتفسير ( 8)

 .من سورة آل عمران 011من اآلية ( 9)
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ال يتركققون الجهققد فققي فسققادا, يعنققي : يقققول ﴾ال يققذلونكم خبققاال  ﴿: تعققالى المعنققى الققذي ألجلققه نهققى عققن المواصققلة فقققال
ن لم يقاتلوكم فقي الظقاهر نيفسادكم, يع ال  ": ققال وعقن عمقر  ,فقإنهم ال يتركقون الجهقد فقي المكقر والخديعقة ,أنهم وا 

, وقيل لعمر " تستعملوا أهل الكتاب فإنهم يستحلون الرشا, واستعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون اهلل تعالى
 :" ال آخقذ بطانقة مقن : فققال, نصقارى الحيقرة ال أحقَد أكتقَب منقه وال أخقط بقلقم, أفقال يكتقب عنقك ؟ إن ههنا رجقال مقن
: يجوز استكتاب أهقل الذمقة, وال غيقر ذلقك مقن تصقرفاتهم فقي البيقع والشقراء واالسقتنابة إلقيهم, قلقت فال, " المومنين دون

وتسققودوا بققذلك عنققد الجهلققة األغبيققاء مققن الققوالة  وقققد انقلبققت األحققوال فققي هققذه األزمققان باتخققاذ أهققل الكتققاب كتبققة وأمنققاء
 ,(1)" تستضققيئوا بنققار المشققركين وال تنقشققوا فققي خققواتيمكم عربيققا ال : "قققال رسققول اهلل : قققال أنققس  وروى, واألمققراء

ال تستشقققيروا المشقققركين فقققي شقققيء مقققن أمقققوركم, وال تنقشقققوا فقققي : أراد عليقققه السقققالم: فسقققره الحسقققن بقققن أبقققي الحسقققن فققققال
 ﴾ يذيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكقم ﴿: وتصديق ذلك في كتاب اهلل عز وجل: مكم محمدا, قال الحسنخواتي
 .(2) اآلية

وفقققي هقققذه اآليقققة داللقققة علقققى أنَّقققه ال يجقققوز االسقققتعانة بذهقققل الذمقققة فقققي أمقققور المسقققلمين مقققن " : أبقققو يعلقققى وققققال
أنه بلغه أنَّ  م بذهل الذَّمة على قتال أهل الحرب, وروي عن عمر ال يستعين اإلما: العماالت والكتبة, ولذا قال أحمد

ابقن  وذكقر, (3) " أذلهقم اهلل أنإلى العقزَّ بعقد  ردوهمال ت: أبا موسى استكتب رجال  من أهل الذمة, فكتب إليه يعنفه, وقال
الِحيققرة, حققافظ كاتققب, فلققو  إن هاهنققا ُغالمققا مققن أهققل: قيققل لعمققر بققن الخطققاب : عققن ابققن أبققي الدَّْهقانققة قققال: "كثيققر

, ففي األثر مع اآلية داللة علقى أن أهقل الذَّمَّقة ال يجقوز " قد اتخذت إذ ا بطانة من دون المومنين: فقال ,ا ؟اتخذته كاتب  
واطَّققالع علققى َدَواخققل أُمققورهم التققي ُيْخَشققى أن ُيْفشققوها إلققى  ,اسققتعمالهم فققي الكتابققة, التققي فيهققا اسققتطالة علققى المسققلمين

 .(4) ﴾َيْذُلوَنُكْم َخَباال َودُّوا َما َعِنتُّمْ  اَل ﴿: عداء من أهل الحرب؛ ولذا قال تعالىاأل
تعقالى بقذن مقن اهلل وقد حكم  ,(6) من توليهم نوعا   (5)ولما كانت التولية شقيقة الوالية كانت توليتهم: ابن القيم قال

واليقة تنقافي البقراءة, فققال تجتمقع البقراءة والواليقة أبقدا , والواليققة فإنقه مقنهم, وال يقتم اإليمققان إال بقالبراءة مقنهم, وال تقوالهممقن 
ذالل الكفر أبدا , والوالية وصلة, فال تجامع معاداة الكافر أبدا   ,إعزاز  . (7)" فال تجتمع هي وا 

وهققو كققره الكفققار  ,وقققد بينققت اآليققات العلققة فققي ذلققك ,علققى إسققرار المسققلمين الكفققاراآليققة تمنققع مققن اطققالع  فهققذه
سققلمين ورغبققتهم فققي حصققول مققا يعنققتهم ويشققق علققيهم, ولققيس هنققاك مققن اطققالع علققى أسققرار المسققلمين أكثققر مققن أن للم

 . يصير الرجل متوليا لبعض أمورهم
  النهي ع  الركو  إليه كما ورد : 

 ال ُثمَّ  اءَ قَأْوِليَ  ِمنْ  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  ُكمْ لَ  َوَما ارُ قالنَّ  ُكمُ قَفَتَمسَّ  َظَلُموا الَِّذينَ  ِإَلى َتْرَكُنوا الوَ  ﴿ :اهلل تعالى قال      

                                           

 .09/098أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 1)

 .003عمران رقم  آلتفسير القرطبي تفسير سورة ( 2)

 .003زاد المسير في علم التفسير سورة آل عمران آية رقم ( 3)

 .9/098تفسير ابن كثير ( 4)

 .المراد بالتولية هنا توليتهم الواليات( 5)

 .والمراد بها اتخاذهم أولياء( 6)

 .0/233أحكام أهل الذمة ( 7)
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ال تستعينوا بالظلمة, : وهذا القول حسن, أي ظلموا,ال تميلوا إلى الذين : ابن عباسقال  : "قال ابن كثير, (1)﴾تُْنَصُرونَ 
لقيس  :أي, ﴾ِه ِمقْن َأْوِلَيقاَء ثُقمَّ ال تُْنَصقُرونَ النَّقاُر َوَمقا َلُكقْم ِمقْن ُدوِن اللَّق َفَتَمسَّقُكمُ ﴿فتكونوا كذنكم قد رضيتم ببقاقي صقنيعهم, 

 ءنهي عن االستعانة بالظلمقة, ويقدخل فقيهم أوليقا فهو, (2)" لكم من دونه من ولي ينقذكم, وال ناصر يخلصكم من عذابه
 الوقققق .(4)﴾الشقققرك لظلقققم عظقققيم إن﴿ :وققققال تعقققالى, (3)﴾هقققم الظقققالمون والكقققافرون﴿ :ققققال تعقققالى, الذمقققة فهقققم كفقققار أهققل

 يءالركون حقيققة االسقتناد واالعتمقاد والسقكون إلقى الشق ,﴾وال تركنوا﴿: تعالى قوله: األولى: فيه أربع مسائل : "القرطبي
ال ترضققوا : أبققو العاليققةوقققال ال تميلققوا إلققيهم, : ابققن جققري وقققال معنققاه ال تققودوهم وال تطيعققوهم, : والرضققا بققه, قققال قتققادة

 :ققققرأ الجمهقققور: الثانيقققة .وذلقققك أال ينكقققر علقققيهم كفقققرهم ,االدهقققان: الركقققون هنقققا: يقققدأعمقققالهم, وكلقققه متققققارب, وققققال ابقققن ز 
بضققم "تركنققوا" :طلحققة بققن مصققرف وقتققادة وغيرهمققا وقققرأ ,هققي لغققة أهققل الحجققاز: بفققتح الكققاف؛ قققال أبققو عمققرو﴾ تركنققوا﴿

إلققى الققذين ﴿: تعققالى هقولقق: الثالثققة, وجققوز قققوم ركققن يققركن مثققل منققع يمنققع ,وهققي لغققة تمققيم وقققيس :الكققاف؛ قققال الفققراء
ذا﴿ :عامققة فققيهم وفققي العصققاة, علققى نحققو قولققه تعققالى: وقيققل أهققل الشققرك,: قيققل ,﴾ظلمققوا  رأيققت الققذين يخوضققون فققي وا 
وأنهققا دالققة علققى هجققران أهققل الكفققر والمعاصققي مققن أهققل البققدع  آليققة,هققو الصققحيح فققي معنققى ا وهققذا ,(5) اآليققة..﴾آياتنققا

أي  ﴾فتمسقكم النقار﴿: تعقالى قولقه: الرابعقة ,ذ الصقحبة ال تكقون إال عقن مقودة, إوغيرهم, فإن صحبتهم كفقر أو معصقية
 . (6)" تحرقكم, بمخالطتهم ومصاحبتهم ومماألتهم على إعراضهم, وموافقتهم في أمورهم

ن كان هذا ال يمنع  وأأهل الذمة من على عدم جواز تولية الكفار هذا يدل  وكل غيرهم الوالية على المسلمين, وا 
دام مقققن كققان مقققنهم حسققن الققرأي فقققي المسققلمين, وذلقققك فققي غيقققر واليققة األمققر أو مقققا فيققه علقققو واسققتطالة علقققى مققن اسققتخ

 . أو ما كان فيه اطالع على أسرارهم ,ينالمسلم
 

 ثانيالفرع ال
 آراء العلماء في حكم استعمال غير المسلمين

 في الوظائف والواليات الخاصة

ممن يكون لهم , ونحوها ال أهل الذمة في الوظائف اإلداريةإن المستعرض آلراء الفقهاء في حكم استعم 
 :تبين له أن لهم فيها مذاهب ثالثة, بمقتضاها والية خاصة على المسلمين

 :المذهب األول
يقققرى مقققن ذهقققب إليقققه أنقققه ال يجقققوز اسقققتعمال أهقققل الذمقققة فقققي شقققيء مقققن األعمقققال علقققى المسقققلمين فقققي الدولقققة  

إن لقم يكقن , فيجقوز حينئقذ, الحاجة الشديدة إلى استعمالهم في األمور غيقر المهمقة إال أن تدعو الضرورة أو, اإلسالمية
 ذن ما يستعملون فيهقولم يكن من ش, أو تعظيما لشذن أهل الذمة, في استعمالهم نوع استطالة على المسلمين

 . (7)وهو قول بعض الحنفية والشافعية والحنابلة , اطالع على دواخل أمور المسلمين 
                                           

 .رة هودمن سو  003من اآلية ( 1)
 .2/362تفسير ابن كثير ( 2)

 .من سورة البقرة 524من أآلية ( 3)
 .من سورة لقمان 03من اآلية ( 4)
 .من سورة األنعام 43من اآلية ( 5)
 .3/093تفسير القرطبي ( 6)

كشقققاف القنقققاع , 3/14, 1/331يقققه نهايقققة المحتقققاج وحاشقققية الشبراملسقققي عل, 51/األحكقققام السقققلطانية : المقققاوردي, 4/40فقققتح الققققدير : ابقققن الهمقققام( 7)
 .35/األحكام السلطانية : أبو يعلى, 23, 5/25اإلقناع : الحجاوي, 3/031
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 :الثاني المذهب
ن دعت الحاجة إلى االستعانة , يرى أصحابه عدم جواز توليهم أي عمل على المسلمين في الدولة اإلسالمية  وا 

    .(1)وغيرهم , بعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم: ومنهم, وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء, بهم فيه
 :المذهب الثالث

ورئاسققة , واإلمامققة العظمققى, عققدا المناصققب الدينيققة, تققولي الققذمي جميققع المناصققباز يققرى مققن ذهققب إليققه جققو  
عبققد , أبققو األعلققى المققودودي: مققنهم, وهققو قققول بعققض العلمققاء المعاصققرين, ونحققو ذلققك, والقضققاء بققين المسققلمين, الدولققة

 .(2)عبد الحكيم حسن العيلي , وهبة الزحيلي, محمد سالم مدكور, الكريم زيدان
 :المذاهبأدلة هذ  

بعذذد  جذذوال تذذولى أهذذل الذمذذة فذذي شذذيء مذذ  األعمذذال علذذى , امذذتدل أصذذحاب المذذذهب األول علذذى مذذذهبه  
 :بما يلي, بشروط, إال أ  تدعو ال رورا أو الحاجة الشديدا إلى امتعماله  في األمور غير المهمة, المملمي 

 :بما يلي, امتدلوا على األصل العا  م  عد  توليه  في شيء 
 الكتاب الكري : أوال
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يذلونكم خباال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من ): قال تعالى -0

 .(3) (أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر

 :وجه الداللة م  اآلية الكريمة
ال يفضي االستعانة بهم إلى حتى , نهى الحق سبحانه المسلمين عن اتخاذ أهل الكفر بطانة من دون المسلمين 

  .ما حذر اهلل تعالى منه المسلمين في اآلية 
 .(4) (وال تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار): وقال جل شذنه -5

 :وجه الداللة منها
علققى الخققالف , الميققل الكثيققر أو اليسققير: والركققون, ومققنهم المشققركون, أفققادت اآليققة النهققي عققن الركققون للظققالمين 
 .فاآلية دليل حرمة استعمال أهل الذمة, (5)ال تميلوا إليهم أو ال تدنوهم أو ال تداهنوهم أو نحو ذلك: عنىوالم, هفي

وهي دالقة علقى حرمقة أي وجقه مقن الوجقوه التقي , وقد مر ذكرها آنفا, اآليات التي ورد النهي فيها عن مواالة الكفار -3
 . ألعمال في الدولة اإلسالميةاستعمالهم في الوظائف أو ا: ومنها, يتحقق بها مواالتهم

 .(1)" وال تنقشوا في خواتيمهم عربيا , ال تستضيئوا بنار المشركين: " قال أن رسول اهلل  عن أنس  -4

                                           

ابققن , 513/أحكقام أهققل الذمقة : ابقن القققيم, 031 -4/013الجقامع ألحكققام الققرآن : القرطبققي, 4/11المدونقة , 31, 5/34أحكقام القققرآن : الجصقاص( 1)
 .05/254المحلى , 444 -5/442اآلداب الشرعية : مفلح

محمقققد . د, 13/أحكقققام القققذميين والمسقققتذمنين : عبقققد الكقققريم زيقققدان. د, 345/نظريقققة اإلسقققالم وهديقققه فقققي السياسقققة والققققانون والدسقققتور : المقققودودي. أ( 2)
العامققة فققي الفكققر  الحريققات: عبققد الحكققيم العيلققي. د, 113, 115/آثققار الحققرب : وهبققة الزحيلققي. د, 014, 010/معققالم الدولققة اإلسققالمية : مققدكور

 .301/والنظام السياسي في اإلسالم 
 .من سورة آل عمران 003من اآلية ( 3)
 .من سورة هود 003من اآلية ( 4)
 .4/042زاد المسير : ابن الجوزي, 5/514الكشاف : الزمخشري, 1/013الجامع ألحكام القرآن : القرطبي( 5)
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 :وجه الداللة منه
أو المقاربقققة مقققنهم فقققي , مقققرادا بقققه النهقققي عقققن استشقققارتهم, أفقققاد الحقققديث النهقققي عقققن االستضقققاءة بنقققار المشقققركين 

 .يتضمن حرمة اتخاذهم في أعمال على المسلمين وهو , المسكن أو نحوه

أمققا سققمعت اهلل , مققا لققك قاتلققك اهلل: فقققال, إن لققي كاتبققا نصققرانيا: قلققت لعمققر: " لاققق عققن أبققي موسققى األشققعري  -2
يققا أيهققا الققذين آمنققوا ال تتخققذوا اليهققود والنصققارى أوليققاء بعضققهم أوليققاء بعققض ومققن يتققولهم مققنكم فإنققه ): تعققالى يقققول

وال أدنقيهم , ال أكقرمهم إذ أهقانهم اهلل: ققال, لقي كتابتقه ولقه دينقه: يا أمير المقومنين: قال, اتخذت حنيفا ؟أال , (منهم
 . (2)" إذ أقصاهم اهلل 

 :بما يلي, وامتدلوا على جوال توليه  عند ال رورا أو الحاجة الشديدا بشروط 
 :المعقول

ذا دعقت الضقرورة أو الحاجقة الشقديدة إلقى , اجقة إليقهإن ما منع حال االختيار ققد يجقوز فقي حقال الضقرورة أو الح -0 وا 
فإنه يجوز اسقتعمالهم , أو ال يوجد من يقوم بها من المسلمين, استعمال غير المسلمين في أعمال ال يجيدها غيرهم

" , (4)"التيسقير  المشققة تجلقب" و , (3)"اق األمقر اتسقع قإذا ضق: " مقن مثقل, رع الكليقةقتطبيقا لقواعقد الشق, فيها حينئذ
 .ونحوها , (5)"الضرورات تبيح المحظورات 

جارة أهل الذمة فقي األمقور التقي ال تعلقق لهقا بالقدين, ن استعمال الذمي عند الحاجة إليه نوع من اإلجارةإ -5 والتقي , وا 
  .(6)جائزة , ال يكون فيها إعزازهم أو تسلطهم على المسلمين

بما , وا   دعت إليه ال رورا أو الحاجة شيئاالذمة أهل تولي امتدل أصحاب المذهب الثاني على عد  جوال 
وعذد  وجذود  ذرورا أو حاجذة إلذذى , امذتدل بذه أصذحاب المذذهب األول علذى منذذم تذوليه  شذيئا مذ  أمذور الممذذلمي 

 .ف ال ع  خطورا ذلك على المملمي  , امتعماله 
بامتثناء المناصذب , لدولةعلى جوال تولي أهل الذمة الوظائف المختلفة في ا لثامتدل أصحاب المذهب الثا

 :بما يلي, ونحو ذلك, والق اء بي  المملمي , ورئامة الدولة, واإلمامة العظمى, الدينية
 : الكتاب الكري : أوال
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يذلونكم خباال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء مقن ﴿: قال تعالى 

 . ﴾م أكبرأفواههم وما تخفي صدوره
 :وجه الداللة منها

أي فققي حققق مققن , بققل قيققدت النهققي بمققا ورد فيهققا, إن اآليققة ال تنهققي المسققلمين عققن اتخققاذ بطانققة بصققورة مطلقققة 
ومقققن ثقققم فقققإن مفهقققوم المخالفقققة لقققذلك يقتضقققي جقققواز اتخقققذ , حيقققث ال يجقققوز اتخقققاذهم بطانقققة, ظهقققرت عقققداوتهم للمسقققلمين

                                                                                                                                                    

سقنن النسقائي , 3/11مسقند أحمقد . )وسكت عنه النسقائي والبيهققي, بيهقي في السنن وشعب اإليمانوال, والنسائي في سننه, أخرجه أحمد في مسنده( 1)
 (.1/41شعب اإليمان : البيهقي, 01/051سنن البيهقي , 3/014

 (.3/411مصنف ابن أبي شيبة , 1/514سنن البيهقي . )وابن أبي شيبة في مصنفه, أخرجه البيهقي في سننه( 2)
 .0/051ر المنثو : الزركشي( 3)
 .1/األشباه والنظائر : السيوطي( 4)
 .31/قواعد الفقه : البركتي( 5)
 ؟.3/550فتح الباري , 3/244كشاف القناع , 5/213حاشية الدسوقي , 4/014بدائع الصنائع ( 6)
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ويسققتعينون بققرأيهم فققي شققئون , فيسققتودعونهم أسققرارهم, إلسققالم مققن أهققل الذمققةالمسققلمين بطانققة ممققن ال تعققرف عققداوتهم ل
 .(1)ولذا يجوز إسناد الوظائف العامة إليهم , الدولة المهمة

 :المنة النبوية المطهرا: ثانيا
: وليسققوا ذميققين, وقققد كققان مققنهم مققن ليسققوا كتققابيين, بغيققر المسققلمين فققي مققواطن عققدة لقققد اسققتعان رسققول اهلل  

واستعمل , (2)في تعليم أوالد األنصار الكتابة , ستعمل بعض أسرى بدر الذين ال يتمكنون من فداء أنفسهم بالمالحيث ا
واسققتعمل عبققد اهلل بققن أريقققط ليدلققه وصققاحبه إلققى طريققق , (3)عينققا لققه مققن خزاعققة ليخبققره بخبققر قققريش فققي غققزوة الحديبيققة 

  .ل غير المسلمين في أمور ماسة بشئون المسلمين وذلك نوع من استعما, (4)المدينة عند هجرتهما إليها 
 :الرأي الراجح

 , هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب األول -الوقوف على أدلتها بعد–والذي أرى رجحانه من هذه المذاهب  
ة أو عند الضرور , من جواز االستعانة بذهل الذمة في األعمال المختلفة التي ليس فيها تسيدهم أو رفعتهم عن المسلمين

, وذلقك ألن مقنهم مقن يحسقن شقيئا ققد ال يحسقنه مثلقه مقن المسقلمين, بالشقروط التقي ذكقرت ققبال, الحاجة إلقى اسقتعمالهم
فلو منع استعمالهم من أجلها وقع النقاس , وقد يكون لبعضهم خبرة في عمل ما اكتسبها من الممارسة يمكن االنتفاع بها

, والصققناعة كذعمققال الطققب والهندسققة والعمققارة, إلققى خبققرة ودربققة ومهققارةوهققذا بققين مققن األعمققال التققي تفتقققر , فققي الحققرج
   .ونحوها 

 الفرع الثالث
 مدى حق غير المسلمين في تولي الوزارة

إلقى رجقل مقن أهقل الخبقرة ولقي األمقر أن يعهد : فوزارة التفويض, ووزارة تنفيذ, وزارة تفويض, الوزارة على ضربين
 بحيقثكفاءتقه وخبرتقه فيهقا,  صقريف شقئون الدولقة فقي مجقال مقن المجقاالت التقي تظهقروالكفاءة, بذن يتولى نيابقة عنقه ت

العامققة؛ ألنققه مفققوض  حسققب مققا يققراه مناسقب ا, فسققلطة وزيققر التفققويض تشققبه الوكالققةبرأيققه وعلققى اجتهققاده  يمضقي األمققور
بتنفيقذ هقو أن يكلقف ولقي األمقر أحقدا ف: أمقا وزارة التنفيقذ ,الخليفقة كامال  فيما عهد به إليه دون أن يرجع فيقه إلقى ا  تفويضَ 

إلقى القوالة واألمقراء والقضقاة وسقائر  كما أمضاها الخليفة, وينقل إليقه أخبقار القوالة والرعيقة كمقا ينققل تعليماتقه األمور فقط
أكثققر  يغيققب عققن موضققع اإلمققام؛ ألنققه يحتققاج إلققى مشققورته ومراجعتققه فققي أالالتنفيققذ  وزيققر, الرعيققة, ولققذلك يتعققين علققى

وققد , يعبر الماوردي أشقبه بالواسقطة أو السقفارة الحادثة, فهو مجرد وسيط بين الرعايا وبين الحك ام, فمنصبه كما األمور
مضقققاءها علقققى : عقققرف المقققاوردي وزارة التفقققويض بذنهقققا هقققي أن يسقققتوزر اإلمقققام مقققن يفقققوض إليقققه تقققدبير األمقققور برأيقققه وا 

أمر, وينفذ عنه  نه وبين الرعايا والوالة, يودي عنه مابيحدا يكون توسيط اإلمام أهي : بذنها وزارة التنفيذعرف و , اجتهاده

                                           

 .11/أحكام الذميين والمستذمنين , 303/الحريات العامة ( 1)
فقداءهم أن يعلمقوا أوالد األنصقار  فجعقل رسقول اهلل , نقاس مقن األسقرى يقوم بقدر لقم يكقن لهقم فقداءكقان : " روى ابن عبقاس رضقي اهلل عنهمقا ققال( 2)

أخرجقه أحمقد ". واهلل ال تذتيقه أبقدا , الخبيث يطلب بقذحل بقدر: قال, ضربني معلمي: قال, ما شذنك ؟: فقال, فجاء يوما غالم يبكي إلى أبيه, الكتابة
 (.4/054سنن البيهقي , 0/541مسند أحمد . )نهوسكت ع, والبيهقي في سننه, في مسنده

فلمقا أتقى ذا الحليفقة قلقد , عام الحديبية في بضقع عشقرة مائقة مقن أصقحابه خرج رسول اهلل : " فقد روى المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قاال( 3)
 .2/41أخرجه البخاري في صحيحه .. "ِ وبعث عينا له من خزاعة, الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة

فقدفعا إليقه , وهقو علقى ديقن كفقار ققريش -هاديقا خريتقا–وأبقو بكقر رجقال مقن بنقي القديل  استذجر رسقول اهلل : " روت عائشة رضي اهلل عنها قالت( 4)
 .5/111أخرجه البخاري في صحيحه " فذتاهما براحلتيهما صبح ثالث , وواعداه غار ثور بعد ثالث ليال, راحلتيهما
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ويعرض عليه ما ورد مقن مهقام ومقا تجقدد مقن أحقداث؛  ما ذكر, ويمضي ما حكم, ويخبر بتقليد الوالة وتجهيز الجيوش,
كقان باسقم  ي القرأيولقيس بقوال عليهقا وال متقلقد ا لهقا, فقإن شقورك فق ,معقين فقي تنفيقذ األمقور ليعمل فيه ما يومر بقه, فهقو

ن لم يشارك فيه كان باسم الوساطة والسفارة أشبه , وا  وعلى كل حال فنظره مقصور على أن يودي إلقى ..  الوزارة أخص 
 .(1) يودي عنه الخليفة وأن

لألدلة الكثيرة التي ذكرت في الفقرع على أن أهل الذمة ال والية لهم على المسلمين في شيء, وقد انعقد اإلجماع 
جازتققه ألهقل الذمققة أن يكونققوا وزراء تنفيققذ, مققن إ مققا نقققل عقن المققاورديال يققنقض هقذا اإلجمققاع و , مقن هققذا المطلققب األول
 : "عقن القذمي المعقين فقي وزارة التنفيقذ إذ ققالالنوع من الوزارة ليس من والية األمر,  أن هذاصوره ه لهذا تدعاالذي ألن 

, ويمضقي مقا حكققم, وينفقذ عنقه مقا ذكقر, يقودي عنقه مقا أمققر, تقه ووالتقهبقل هقو وسقط بققين اإلمقام ورعي, إنقه ال واليقة فيهقا
, ليعمقل فيقه مقا يقومر بقه, وتجقدد مقن حقدث ملقم, ويعقرض عليقه مقا ورد مقن مهقم, وتجهيقز الجيقوش, ويخبر بتقليد القوالة

 , (2)" وليس بوال عليها وال متقلدا لها ,فهو معين في تنفيذ األمور
محجوج بنصوص الشقرع التقي تنهقي  وقول الماورديالوالية لغير المسلم,  وز عقده ال يجأن الفقهاء تقرر عندوقد 

المسققتقيمة مققن الخلفققاء األمققويين أو أصققحاب السققير وبعمققل الخلفققاء الراشققدين و , عققن أن يكققون لهققم واليققة علققى المسققلمين
كام السلطانية أن صاحب هذا ذكر مصنف الكتاب المترجم باألح : "فقال, إمام الحرمين عليهوقد رد عليه  ,(3)العباسيين

المنصب يجوز أن يكون ذميا, وهذه عثرة ليس لها مقيل, وهي مشعرة بخلو صاحب الكتاب عن التحصيل, فإن الثقة ال 
بققد مققن رعايتهققا, ولققيس الققذمي موثوقققا بققه فققي أفعالققه وأقوالققه وتصققاريف أحوالققه, وروايتققه مققردودة, وكققذلك شققهادته علققى 

وقققد نققص الشققافعي رحمققة اهلل عليققه أن الُمتققرِجم ..   فيمققا يسققنده ويعزيققه إلققى إمققام المسققلمينالمسققلمين, فكيققف يقبققل قولققه 
ولسققت أعققرف فققي ذلققك خالفققا بققين  ا,رضققيًّ  عققدال   االققذي ُينهققي إلققى القاضققي معققاني لغققات المققدعين يجققب أن يكققون مسققلم  

 .(4)" علماء األقطار, فكيف يسو  أن يكون السفير بين اإلمام والمسلمين من الكفار
 

 رابعالفرع ال
 مدى حق غير المسلمين في االنضمام إلى الجيش

 .يوقف عليه من خالل بيان حكم االستعانة بغير المسلمين فيه , إن حكم انضمام غير المسلمين إلى الجيش
 :على مذهبين ,االستعانة بغير المسلمين على قتال العدوحكم اختلف الفقهاء في وقد 
 :المذهب األول

بحيقث  أي إذا كان المسقلمون قلقة, عند الحاجة إليه, به جواز االستعانة بغير المسلم في قتال العدويرى أصحا 
 الصحيحو  ,ذهب الحنفيةوهو م, ينمممن يوثق بهم في أمر المسلوكان غير المسلمين  ,تدعو الحاجة إلى ذلك

وصقققرح الشقققافعية , مالقققكيقققة عقققن وابقققن حبيقققب مقققن المالكيقققة, وهقققو روا, ومقققذهب جمهقققور الشقققافعية, الحنابلقققةمقققن مقققذهب 
والحنابلققة بذنقققه يشققترط أن يعقققرف اإلمقققام حسققن رأيهقققم فقققي المسققلمين ويقققذمن خيقققانتهم, فققإن كقققانوا غيقققر مققذمونين لقققم تجقققز 

                                           

 .02/األحكام السلطانية : أبو يعلى, 51/كام السلطانية األح: الماوردي( 1)
 .93-93/األحكام السلطانية : الماوردي( 2)

 .009-093/, تحطيم الصنم العلماني 283-0/265أحكام أهل الذمة : ابن القيم( 3)

 .005-002/غياث األمم في التياث الظلم ( 4)
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 كمقا شققرط, المخقذل والمرجققف, فالكقافر أولققى االسقتعانة بهقم؛ ألننققا إذا منعنقا االسققتعانة بمقن ال يققومن مقن المسقلمين مثققل
ر المسققلمون, بحيققث لققو خققان المسققتعان بهققم, وانضققموا إلققى الققذين يغققزونهم, أمكققنهم مقققاومتهم أن يكثقق: البغققوي وآخققرون

 .(1) أن يخالفوا معتقد العدو, كاليهود والنصارى: وشرط الماوردي, جميعا
 :المذهب الثاني

ذر وابققن المنقق, وهققو مققا ذهققب إليققه جمهققور المالكيققة, عققدم جققواز االسققتعانة بهققم فققي القتققال يققرى مققن ذهققب إليققه 
   .(2)وغيرهم , والجوزجاني

 :أدلة الفريقي 
 :بما يلي, ألول على جوال االمتعانة بالمشركي  في قتال أعداء اإلمال اامتدل أصحاب المذهب  
 :المنة النبوية المطهرا: أوال 
 
 .(3)" استعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك "  أن رسول اهلل " روي  -0
 .(4)" ولم يعطهم من الغنيمة شيئا  ,استعان باليهود على اليهود  أن النبي "روي  -5
فرضقخ لهقم  ,فقي بعقض الغقزوات قينققاعبنقي بيهقود   اسقتعان رسقول اهلل : "قالرضي اهلل عنهما  بن عباساعن و  -3

 .(5)"  ولم يسهم لهم
غزا بهم أهل خيبر فذسهم له كسقهمان  ,ةالمدين يهودبعشرة من  خرج رسول اهلل : م بن سعد محيصة قالعن حزا -4

 .(6)"  أحذاهم ولم يسهم لهم :ويقال ,المسلمين
 .(7)"  فيسهم لهم كسهام المسلمين ,كان يغزو باليهود أن النبي " الزهري روى  -2
 ,إنكم لتعلمون أنه نبي اهلل: لقومه من اليهود وقال, في غزوة أحد وروي أن مخيريق خرج مع رسول اهلل  -4

                                           

, 3/325مواهققب الجليققل : الحطققاب, 3/41المدونققة , 3/532رد المحتققار , 543, 2/545 فققتح القققدير: ابققن الهمققام, 01/33المبسققوط : السرخسققي( 1)
 .3/43كشاف القناع : البهوتي, 3/404المغني , 4/550 مغني المحتاج, 01/531روضة الطالبين : النووي

 .3/404المغني , 3/004شرح الزرقاني على مختصر خليل , 3/325مواهب الجليل , 3/41المدونة , 543, 2/545فتح القدير ( 2)
وفيقه , رواه البزار باختصقار: وقال الهيثمي, وابن حجر في الفتح, وابن هشام في سيرته, والصنعاني في سبل السالم, ذكره الزيلعي في نصب الراية( 3)

: الزيلعقي. )ين أهقل المغقازيإنقه معقروف فيمقا بق: وققال البيهققي, وذكقره الشقافعي, وبقية رجال أحمد رجقال الصقحيح, وقد صرح بالسماع, ابن إسحاق
خالصقة البقدر المنيقر : ابن الملققن, 4/031مجمع الزوائد : الهيثمي, 4/34السيرة : ابن هشام, 4/41سبل السالم : الصنعاني, 3/453نصب الراية 

 (.4/011فتح الباري , 5/340
 (.3/455نصب الراية , 5/052الدراية : ابن حجر. )وذكره الشافعي في األم, أخرجه البيهقي في كتاب المعرفة( 4)
رواه : وققال, وذكره ابن حجر في تلخيص الحبيقر, مراسيل الزهري كمال: قال الصنعاني, والترمذي عن الزهري مرسال, أخرجه أبو داود في مراسيله( 5)

 (.4/41سبل السالم , 4/011تلخيص الحبير : ابن حجر". )ولم يسهم لهم"وفيه زيادة , الشافعي عن أبي يوسف
 (.3/455نصب الراية , 434/المغازي : الواقدي. )والزيلعي في نصب الراية, ذكره الواقدي في المغازي( 6)
إسناده  :قال البيهقي: وذكره الزيلعي في نصب الراية وقال, وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه, حديث حسن غريب: وقال, أخرجه الترمذي في سننه( 7)

كققان يحيققى  ,ةمراسققيل الزهققري ضققعيف :وقققال صققاحب التنقققيح, ولققم يعقققب عليققه, اه أبققو داود والترمققذي مرسققالرو : وقققال ابققن حجققر ,ضققعيف ومنقطققع
نهقا أوروايقة سقهام المسقلمين يقدفع ققول المصقنف وهقو محمقول علقى الرضقخ إال  ,هي بمنزلقة القريح :ويقال ,القطان ال يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا

 (.3/455نصب الراية , 4/433مصنف ابن أبي شيبة , 4/051سنن الترمذي , 5/054الدراية . )كمال
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وقد قاتقل حتقى , إن أصبت فمالي لمحمد يصنع فيه ما يشاء: رج للغزوحين خ ألهله ثم قال, وأنه يجب عليكم نصره   
 . (1)" مخيريق خير يهود : " فقال رسول اهلل , وبعد انجالء المعركة وجد بين القتلى, قتل

 :وجه الداللة منها
وأنهم كانوا موضع , عند الحاجة إلى عونهم ,في القتال استعان بالذميين أفادت هذه األحاديث أن رسول اهلل  

ال لم يستعملهم في قتال بين المسلمين وغيرهم, ثقة  . بهم عند الحاجة بشروطها فدل على جواز االستعانة, وا 
 :المعقول: ثانيا

أو أحوال , أو معرفتهم بالطرق, لخبرتهم في القتال, قد تدعو الحاجة إلى االستعانة بغير المسلمين في القتال
 .فشرع لولي األمر االستعانة بهم في هذه الحالة , والضرورة تبيح ما هو محظور شرعا, أو نحو ذلك, العدو

 :بما يلي, امتدل أصحاب المذهب الثاني على عد  جوال االمتعانة بالمشركي  في القتال
 :القرآ  الكري : أوال
 والكفقار ققبلكم مقن الكتقاب أوتقوا القذين مقن ولعبقا هقزوا ديقنكم اتخقذوا القذين تتخقذوا ال آمنوا الذين أيها يا﴿: قال تعالى -0

 .(2) ﴾مومنين كنتم إن اهلل واتقوا أولياء

 :وجه الداللة منها
ألنقه ال , أو مقواالتهم, نهى الحق سبحانه عن االستعانة بذهل الكتقاب والكفقار القذين اتخقذوا ديقن اهلل هقزوا ولعبقا

 . اعتنقوه يتحقق بهم نصرة هذا الدين أو من 
 .(3) ﴾ولن يجعل اهلل للكافرين على المومنين سبيال﴿: قال جل شذنه -5

 :وجه الداللة منها
وفقي االسقتعانة بهقم فقي القتقال جعقل , أفادت اآلية الكريمة المنع من أن يكون لغير المسلم سبيل على المسلمين 

 .وهو منهي عنه , سبيل لهم على المسلمين
 

 :هراالمنة النبوية المط: ثانيا
لحققه رجقل  ,حتقى إذا كقان بحقرة القوبر ,إلقى بقدر رسقول اهلل رج خق: " رضي اهلل عنها قالتعن عروة عن عائشة  -0

الصققالة فقققال لققه عليققه  ,جئققت ألتبعققك وأصققيب معققك :فقققال لرسققول اهلل  ,مققن المشققركين يققذكر منققه جققرأة ونجققدة
ثم مضى حتى إذا كنقا بالشقجرة أدركقه  :قالت ,بمشرك ارجع فلن استعين :قال ,ال :قال ,تومن باهلل ورسوله :والسالم
فققال لقه  ,ثم رجع فذدركه بالبيقداء ,السالم كما قال أول مرةالصالة و  فقال له عليه ,فقال له كما قال أول مرة ,الرجل

 .(4)"  فانطلق :فقال له ,نعم :قال ,تومن باهلل ورسوله :السالمالصالة و فقال له عليه  ,كما قال أول مرة
يا رسول اهلل إنا نستحيي أن  :فقلت ,وهو يريد غزوا أتيت أنا ورجل من قومي رسول اهلل  : "خبيب بن أساف قال -5

فذسققلمنا وشققهدنا  ,فإنققا ال نسققتعين بالمشققركين :قققال ,ال :فقلنققا ,تما ؟أسققلم :فقققال ,يشققهد قومنققا مشققهدا ال نشققهده معهققم
                                           

 .0/210طبقات ابن سعد , 3/030سيرة ابن هشام ( 1)
 .من سورة المائد 21من اآلية ( 2)
 .من سورة النساء 040من اآلية ( 3)
 .3/0421أخرجه مسلم في صحيحه ( 4)
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 ,فكانققت تقققول ال عققدمت رجققال وشققحك هققذا الوشققاح ,لققكتزوجققت ابنتققه بعققد ذف ,ضققربةفقتلققت رجققال وضققربني  ,معققه
 .(1)"  ال عدمت رجال عجل أباك إلى النار :فذقول

كتيبقة  فقإذا ,حتى إذا خلف ثنيقة القوداع نظقر وراءه ,يوم أحد خرج رسول اهلل  : "قال حميد الساعدي  عن أبي -3
 ,وهم رهط عبد اهلل بن سالم ,مواليه من اليهود هذا عبد اهلل بن أبي بن سلول في :قالوا, ؟من هوالء  :فقال ,حسناء
بالمشقققركين علقققى أسقققتعين فقققإن ال  ,فليرجعقققوا :قولقققوا لهقققم :ققققال ,إنهقققم علقققى ديقققنهم ,ال :ققققالوا ,؟ هقققل أسقققلموا :فققققال

 .(2)" المشركين
 

 :وجه الداللة منها
ورد من خرج منهم , ل ذمةولو كانوا أه, لم يستعن بالمشركين في القتال أفادت هذه األحاديث أن رسول اهلل  

  .وهذا دليل على عدم جواز االستعانة بالذميين في القتال , للقتال معه
 : القياس: ثالثا

القذين يتحقدثون عقن ققوة –والمقرجفين , -وهم الذين يقيقدون النقاس عقن الغقزو-بالمخزلين  منع اإلسالم االستعانة 
ألن الكقافر يتوققع منقه مقا هقو أكثقر مقن التخزيقل , بالكفقار ةبقاألولى االسقتعان فإنقه يمنقع -المشقركين وضقعف المسقلمين

 أو, ركاتهم وخططهمقأو الداللة على تح, كالمكاتبة للمشركين بنقاط الضعف عند المسلمين, واإلرجاف
 .فمنع ذلك االستعانة بهم في القتال , التجسس عليهم لصالح أعدائهم

 :الرأي الراجح
هققو جققواز االسققتعانة بالققذميين فققي القتققال عنققد  -بعققد النظققر فققي أدلتهمققا–والققذي يققرجح فققي النظققر مققن المققذهبين  

من أن المسلمين سيقاتلون مع  وإلخبار رسول اهلل , لما استدلوا به, بشروط الحاجة وجواز االستعانة بهم, الحاجة إليه
ستصقالحون القروم : "وليقق رسقول اهلل سقمعت : النجاشقي بن أخقيذو مخبر إذا قال , الروم عدوا للمسلمين والروم معا

وأن "وققد ورد فقي وثيققة المدينقة , (3)"  فتنصقرون وتسقلمون وتغنمقون ,حتى تغزوا أنتم وهم عقدوا مقن ورائهقم ,صلحا آمنا
وهقذا التناصقر ال يتقذتى إال , ومن بيقنهم طوائقف اليهقود, أي بين أهل هذه الوثيقة, (4)"بينهم النصر على من دهم يثرب 

, لمقا بلغقه جمقع أبقي سقفيان ليخقرج إليقه يقوم أحقد روي أن رسقول اهلل و , هم فقي قتقال المشقركينإذا استعان المسلمون ب
, إنا أهل كتاب, إنا جئناكم لخير: فقال لهم, فرحبوا, فوجد منهم نفرا عند منزلهم, انطلق إلى اليهود الذين كانوا بالنضير

ن ألهقل الكتقاب علقى أهقل الكتقاب النصقر, وأنتم أهل كتاب نقه, وا  , بلغنقا أن أبقا سقفيان ققد أقبقل إلينقا بجمقع مقن النقاس وا 

                                           

صقحيح اإلسقناد ولقم : وقال, وأخرجه الحاكم في المستدرك, ل أحمد رجال الصحيحرجا: وقال الهيثمي, أخرجه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير( 1)
 (. 2/313مجمع الزوائد , 1/31السنن الكبري , 5/035المستدرك . )وأخرجه البيهقي في سننه وسكت عنه, يخرجاه

فيه سعد بن المنذر بقن أبقي حميقد ذكقره ابقن حبقان : وقال الهيثمي, الطبراني في الكبير واألوسطوأخرجه , وسكت عنه, أخرجه الحاكم في المستدرك( 2)
 (.  2/313مجمع الزوائد , 5/033المستدرك . )وبقية رجاله ثقات ,في الثقات

صقحيح ابقن حبقان . )وأخرجقه الطبرانقي فقي الكبيقر, وسقكتا عنقه, والنسقائي وأبقو داود فقي سقننهما, وأحمقد فقي مسقنده, أخرجه ابن حبان في صحيحه( 3)
 (.4/532المعجم الكبير , 3/34سنن أبي داود , 0/435الدراري المضية : الشوكاني, 4/10أحمد مسند , 02/015

 .5/021سيرة ابن هشام ( 4)
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ما أعرتمونا سالحا , فإما قاتلتم معنا وهذا يقدل علقى , (2)"غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم"وروي أن سعد بن مالك , (1)"وا 
ال ضقمن , علقى أن يكونقوا ضقمن أفقراده, وجواز انضمامهم إلى جيش المسقلمين, جواز استعانة المسلمين بهم في القتال

 .حتى ال يكون منهم استعالء أو تسلط أو سبيل على المسلمين, قادته
 
 خامسالفرع ال

 (التحكيم) مدى حق غير المسلمين في تولي القضاء وما في حكمه
  :تقليد الذمي الق اء بي  المملمي : أوال

المالكيققة والشققافعية –وذهققب جمهققورهم , (3)اتفققق الفقهققاء علققى اشققتراط إسققالم مققن يققولى القضققاء بققين المسققلمين 
أو بقين أهقل , سقواء كقان يتقولى القضقاء بقين المسقلمين, علقى عقدم جقواز أن يتقولى الكقافر القضقاء -والحنابلة والظاهرية

ألن الكفقر ينقافي رجحقان جانقب الصقدق و  ,(5) (ولن يجعقل اهلل للكقافرين علقى المقومنين سقبيال): لقول اهلل تعالى, (4) دينه
 . ويسعون في هدمه بما يقدرون عليه ,وهم يعادون الدين الحق ,من باب الدينالقضاء ن أل ,غير المسلم في خبر

 :تقليد الذمي الق اء بي  أهل دينه: ثانيا
 :على مذهبين, دينه للفصل في الخصومات التي تكون بين أهل, اختلف الفقهاء في حكم تولية الذمي القضاء 

 :المذهب األول
 .(6)وهو مذهب الحنفية , الذمي القضاء والفصل في المنازعات بين أهل دينه يرى من ذهب إليه جواز تولية 

 :المذهب الثاني
: ومققنهم, وهققو مققا ذهققب إليققه جمهققور الفقهققاء, يققرى أصققحابه أنققه ال يجققوز تعيققين غيققر المسققلمين القضققاء مطلقققا

 .(7)المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية 
 :أدلة المذهبي 

 :بما يلي, جوال تولي الذمي الق اء بي  أهل ملتهامتدل الحنفية على 
 :الكتاب الكري : أوال

 .أهل دينه علىيجوز أن يمارسها فوالقضاء والية , (8) ﴾والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴿:اهلل تعالى قال
 
 

                                           

: أبقو المحاسقن, 3/541مشكل اآلثار : الطحاوي. )وذكره أبو المحاسن في معتصر المختصر, أخرجه الطحاوي في مشكل اآلثار بسند رجاله ثقات( 1)
 (.0/551معتصر المختصر 

 (.05/314مصنف ابن أبي شيبة , 1/31سنن البيهقي . )وابن أبي شيبة في مصنفه, أخرجه البيهقي في سننه( 2)
 .01/01المبدع : ابن مفلح, 01/15المغني , 4/500إعانة الطالبين , 5/501الفواكه الدواني , 1/3بدائع الصنائع , 04/011المبسوط ( 3)
, 3/444شقققرح منتهقققى اإلرادات : البهقققوتي, 4/312مغنقققي المحتقققاج , 443 -0/440أدب القاضقققي : لمقققاورديا, 4/031الشقققرح الصقققغير : القققدردير( 4)

 .01/211المحلى 
 .من سورة النساء 040من اآلية ( 5)
 .3/311الفتاوى الهندية , 453, 2/322رد المحتار ( 6)
شققرح , 4/512كشققاف القنققاع , 4/312مغنققي المحتققاج , 443 -0/440أدب القاضققي : المققاوردي, 4/31مواهققب الجليققل , 4/031الشققرح الصققغير ( 7)

 . 01/211المحلى , 3/444منتهى اإلرادات 
 .من سورة األنفال 13من اآلية ( 8)
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 : المعقول: ثانيا
يققولى أحققد أهعققل الذمققة فيجققوز أن , والشققهادة مققن بققاب القضققاءهققل الذمققة بعضققهم علققى بعققض؛ إنققه تجققوز شققهادة أ -0

 .للفصل بين سائرهم 
(1) واعتبارا بالعرف الجاري في تقليدهم, وألنه لما جازت واليتهم في المناكح جازت في األحكام -5

 

إنما هي زعامة ورياسة, ال تقليد حكم : والروياني قال الماوردي, بنصب حاكم من أهل الذمة عليهمإن العادة جرت  -3
 .(2) وال يلزمون بالتحاكم عنده ,بل بالتزامهم ,لزامهوقضاء, وال يلزمهم حكمه بإ

 :بما يلي, ولو كا  على أهل ملته , على عد  جوال تعيي  غير المملمي  الق اء ثانيامتدل أصحاب المذهب ال  
 :المعقول

 .ولو كان يواله على أهل ملته , وفيه إشعار باستعالء من ولي القضاء من أهل الذمة, إن القضاء نوع والية -0
 .فال يتواله غير المسلم , القضاء وظيفة دينية -5

والكقافر يجهقل هقذه , القصد من القضاء في الدولة اإلسالمية الفصقل فقي المنازعقات وفقق أحكقام الشقريعة اإلسقالمية -3
 .فال يولى القضاء بها , األحكام

باعتبقار أن القضقاء , تقضقاوهمفقال يجقوز بقاألولى اس, نه ال يجوز استشهاد الكفار فقي الوققائع أو القضقايا المختلفقةإ -4
 .  أهم من الشهادة 

 :الرأي الراجح
 من جواز تولى الذمي القضاء, هو ما ذهب إليه الحنفية -بعد النظر في أدلة المذهبين– راجحا والذي أراه 

تعالء وألنقه إذا تققولى القضققاء علققى أهقل دينققه ال يكققون منققه اسقق, لمقا اسققتدلوا بققه علققى مققذهبهم, علقى أهققل دينققه دون غيققره
 .حتى يمنع منها, فضال عن أن الفصل في منازعات غير المسلمين ال تعلق لها بالدين اإلسالمي, على المسلمين

 :تحكي  الذمي في منالعات المملمي : ثالثا
فققإن , (3) عبققارة عققن اتخققاذ الخصققمين حاكمققا برضققاهما لفصققل خصققومتهما ودعواهمققا: الققذي هققو ,التحكققيمأمققا 

, ألن المحك قم يعتبقر فيقه مقا يعتبقر فقي القاضقي مقن شقروط, أن يكقون مسقلماسلمان في نزاعهمقا ه الماألصل فيمن يحكم
أو كان المحكقم , أو أعوز المحكم المسلم, بذن لم يوجد قضاء إسالمي, فإن وجدت حال ضرورة إلى تحكيم غير المسلم

لقرابقة أو مصقاهرة مقع أحقد , ول التحكقيمأو كقان غيقر مقبق, أو ال يستطيع التحكقيم لعقدم كفاءتقه, المسلم سفيها أو ضعيفا
أو ترتقب علقى , أو لقيام شبهة انتفقاع منقه مقن أحقدهما إذا تقم تحكيمقه, أو لعداوة أو مظنة انتقام من أحدهما, الخصمين

, وكان هذا غير متصور في تحكيم غير المسلم, أو إلحاق الضرر بالخصمين أو أحدهما, تحكيم المسلم ضياع الحقوق
 .(4)ألنه يجوز عند الضرورة أو الحاجة ما ال يجوز حال االختيار , ي هذه الحالةجاز تحكيمه ف

                                           

 .453, 2/322رد المحتار ( 1)
 .01/014وحاشية الشرواني عليه , تحفة المحتاج: ابن حجر الهيتمي( 2)
 .0/342مجلة األحكام , 1/54البحر الرائق ( 3)
 , 5/532المغني , 0/32األشباه والنظائر : السيوطي (4)
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إذا لم تكن هناك محاكم دولية إسالمية, يجوز احتكقام القدول ): الدولي إلى أنهمجمع الفقه اإلسالمي انتهى وقد     
وظاهٌر من القرار أن االحتكام  ,(1) (محاكم دولية غير إسالمية توصال  لما هو جائز شرعا   أو الموسسات اإلسالمية إلى

كمققا انتهقى المجلقس األوروبقي لإلفتقاء بنحققو , ألد ى للهقالك أو لمقاربقة الهقالك ال يشقترط أن يكقون لتحصقيل أمقر لققو ُفققد
مقين مسقلمين, أو مراكقز تحكقيم ملتزمقة بذحكقام محك   ,األصل أن يختار المسلم عند حاجته إلى تحكيم): إذ قرر أن, ذلك

ذا لم يمكن ذلك فيجوز االحتكام إلى جهات تحكيم غير إسالميةالشريعة ا  توصال لما هو ,إلسالمية, وا 
 .(2) (مطلوب شرعا  

أو فقي , ومن ثم فإنه ال يجوز تحكيم غير المسلمين في الخصومات التقي تكقون بقين المسقلمين بعضقهم وبعقض 
ن كقان حقال , ها وصورها المشار إليهقا آنفقاقيودإال عند وجود ضرورة أو حاجة ب, خصومات يكون أحد طرفيها مسلما وا 

وجققود القضققاء  ملعققد, الضققرورة أو الحاجققة متصققورين فققي حققق تحققاكم المسققلمين إلققى غيققر المسققلمين خققارج ديققار اإلسققالم
إال أنه ال يتصور في حق الخصقوم المسقلمين فقي , أو من يتولى التحكيم في بعض المنازعات من المسلمين, اإلسالمي

فمقن أعقوزه وجقود محكقم مسقلم خبيقر فقي , والقضقاة والمحكمقون المسقلمون, حيقث يوجقد القضقاء اإلسقالمي ,بالد اإلسالم
ومقن ثقم فقإن تحكقيم غيقر المسقلمين فقي خصقومات , فلن يعدمقه فقي غيرهقا, شئون التحكيم في والية أو إمارة أو محافظة

 .لعدم اقتضاء حال الضرورة أو الحاجة إليه البتة , المسلمين ممتنع
 

 

 خامسلمطلب الا
 أو مجالس الشورى تمثيل المجتمع في المجالس النيابية

أو , أو نيابيقا, أو فئويقا, سقواء كقان مجلسقا نقابيقا, إن تمثيل المجتمع أو طائفة منه في أي مجلس من المجقالس 
 ,ه المجقققالسفقققي المطالبقققة بحققققوقهم فقققي هقققذ ,النيابقققة أو الوكالقققة عمقققن يمقققثلهمأسقققاس إنمقققا يققققوم علقققى , أو نحوهقققا, شقققوريا

, (3)"ليفعلقه فقي حياتقه , تفويض شخص ما له فعله ممقا يقبقل النيابقة إلقى غيقره" باعتبار أن النيابة أو الوكالة عبارة عن 
يعتبر فيها ما يعتبقر فقيمن يباشقر عقن غيقره عققدا أو ولذا , من بعض الوجوه وتلك والية عن هذه الفئة من أفراد المجتمع

وقبقول الموكقل , وملكيقة الموكقل حقق مباشقرة مقا وكقل فيقه غيقره, وتعيينقه, أهليقة الوكيقل: وافرمن ت, تصرفا قوليا أو فعليا
باحته, فيه للوكالة  .(4)والعلم النافي للجهالة عنه , وا 

 : بل له شبه بها وبغيرها, إال أن التمثيل في هذه المجالس ليس وكالة بحتة عمن يمثلهم النائب 
شقذنهم فقي هقذا شقذن كقل موكقل , القذين منحقوه أصقواتهم أن يعزلقوه حينمقا يريقدون لكقان بوسقع, إذ لو كان نيابة بحتة -0

 .فإنهم ال يملكون عزله , ختير منهمإال أنه إذا ا, مع وكيله

مقع أن القذين , فهقو نائقب عقن الجميقع, ب بحقوق من اختاروه ومقن رفضقوا اختيقارهإن النائب في هذه المجالس يطالِ  -5
 .ولذا فإن وكالته عنهم تكون وكالة ناقصة , م في شيءرفضوا اختياره لم يستنيبوه عنه
                                           

 .4/2 1مجلة المجمع عدد. م0112في دورة انعقاده التاسعة سنة , هذا ما قرره المجمع في قراره السادس( 1)
  http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticleID=279:   ينظر الرابط, 00-4قرار المجلس األوروبي لإلفتاء برقم ( 2)
 .5/501مغني المحتاج ( 3)
, 343, 3/514, 5/551الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليقه , 510, 2/41مواهب الجليل , 043 -1/040البحر الرائق , 4/524تبيين الحقائق ( 4)

المحلققققى , 4/443, 315, 3/020كشققققاف القنقققاع , 545, 5/540الكقققافي , 50, 2/03تققققاج نهايقققة المح: الرملققققي, 513, 4/511روضقققة الطقققالبين 
 .044 -044/نظرية العقد : عبد الفتاح إدريس. د.أ, 3/513

http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticleID=279
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ن اختيققر مققن أفققراد دائرتققه أو قطاعققه أو نقابتققه أو فئتققه المحققدودة -3 فإنققه ال يمثققل أفققراد هققذه الققدائرة , إن هققذا النائققب وا 
, إن كققان بمجلققس نيققابي أو شققوري, حيققث يمثققل سققائر أفققراد المجتمققع, بققل يمثققل قطاعققا أكبققر مققنهم, فقققط المحققدودة

, أو نحقو ذلقك, أو نققابي, إن كان يمثل غيره في مجلقس فئقوي, مثل جميع الفئات التي اختارته أو رفضت اختيارهوي
  .التي يقتصر فيها مباشرة الوكيل لما وكل فيه ممن وكله دون غيره , وهذا يختلف مع أحكام الوكالة

فإنقه يكقون منعقدم الواليقة فقي , طالبقة بقهإن النائب في هذه المجالس إن طالقب بحقق لقم يسقتنبه الرافضقون لقه فقي الم -4
 وفي أعمال, فيكون فضوليا في ذلك, تحصيله واليته في مباشرة أسبابثبوت فرع  أن المطالبة به باعتبار, حقه

 .فال يكون عمله والحال هذه من األعمال التي استنيب فيها عن جميع من يمثلهم , الفضالة خالف الفقهاء    

ومقن ثقم فإنقه يمقارس أعمقال الحسقبة مقن , يراقب أعمال السلطة التنفيذيقة, لنيابي أو الشوريلس االنائب في المجإن  -5
وغيققر المسقلم لقم تتققوافر فيقه شقروط أهققل , وهقو يعقد مققن هقذه الوجهقة مققن أهقل الحقل والعققد, خقالل العمقل المنقوط بققه

 ,والبلققو  ,والعقققل ,ن اإلسققالممقق :العدالققة الجامعققة لشققروطها الواجبققة فققي الشققهادات: يعتبققر فققيهم حيققث, الحققل والعقققد
اإلمامقة علقى الشقروط المعتبقرة العلم الذي يوصل بقه إلقى معرفقة مقن يسقتحق وتوافر , واكتمال المروءة ,وعدم الفسق

أن يكققون مققن ذوي الشققوكة الققذين و , إلققى اختيققار مققن هققو لإلمامققة أصققلح بققه وديققانيرأي وحكمققة وأن يكققون لققه , افيهقق
اإلخققققالص والنصققققح وأن يكققققون مققققن ذوي , هققققم, ليحصققققل بهققققم مقصققققود الواليققققةيتققققبعهم النققققاس, ويصققققدرون عققققن رأي

  .(1)للمسلمين

وسقنها , يشقارك فقي سقن التشقريعات واألنظمقة المختلفقة, كما أن من يمثل المجتمع فقي المجقالس النيابيقة أو الشقورية -6
صادمتها لنصوص الشقرع وعدم م, في بالد المسلمين يجب أن يكون مقيدا بعدم مخالفتها ألحكام التشريع اإلسالمي

, فضال عن أنه لم يقف على مقاصد هذا التشريع, وغير المسلم ال يلم بذحكام التشريع اإلسالمي ومصادره, وقواعده
 .حتى يراعي ذلك عند المشاركة في سن األنظمة والتشريعات 

نهقا واليقة, فقال يتوالهقا غيقر أل ,عقيدته وعبادتهو  ومن ثم فإن هذه العضوية ال ينالها إال المسلم المذمون في دينه
ولققن يجعققل اهلل للكققافرين علققى ): فقققال سققبحانه, الحققق سققبحانه أن يكققون لغيققر المسققلم واليققة علققى المسققلمإذ نفققى , المسققلم

كمقققا أن اختيقققار , أي ال ينبغقققي أن يكقققون لغيقققر المسقققلم واليقققة علقققى المسقققلم, نفقققي بمعنقققى النهقققي وهقققو, (المقققومنين سقققبيال
إذ قال الحق , ومواالة غير المسلمين منهي عنها كذلك, مواالة له, ي المجالس النيابية أو الشوريةالمسلمين له ليمثلهم ف

وقال , (يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم): سبحانه
ومنين ومققن يفعققل ذلققك فلققيس مققن اهلل فققي شققيء إال أن تتقققوا ال يتخققذ المومنققون الكققافرين أوليققاء مققن دون المقق): جققل شققذنه

لى اهلل المصير    .على غير المسلمين  مما يقتضي تحريم ذلك, (منهم تقاة ويحذركم اهلل نفسه وا 
 

 سادسالمطلب ال 
 وجزاء من يعتدي عليها, حماية األنفس واألعراض واألموال

 الفرع األول
 ضائهمحق غير المسلمين في حماية أنفسهم وأع

وسالمة أنفسهم وأبدانهم مقن أن , الحق في حمايتهم, كفل اإلسالم لغير المسلمين المقيمين في الدولة اإلسالمية
بذذى  ومنع َمن يوذيهم, وفك أسرهم, ودفع َمن قصدهم ,يجب على اإلمام حفظ أهل الذمة: " البهوتيقال , يعتدى عليها

                                           

 .133/حجة اهلل البالغة : الدهلوي, 4/011أسنى المطالب , 4/األحكام السلطانية : الماوردي( 1)
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جرت عليهم أحكقام اإلسقالم وتذبقد : "وعلل ذلك بذنهم, " و كانوا منفردين ببلدإن لم يكونوا بدار حرب, بل كانوا بدارنا, ول
مقن كقان  إن : "مراتقب اإلجمقاع ابن حزم فيقول  الفروقفي ونقل القرافي  ,(1)"  عقدهم, فلزمه ذلك كما يلزمه للمسلمين

ع والسقالح, ونمقوت دون ذلقك, لقتقالهم بقالكرا فقي الذمقة, وجقاء أهقل الحقرب إلقى بالدنقا يقصقدونه, وجقب علينقا أن نخقرج
 حكى في ذلك إجماعو , (2)" ةتسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذم , فإنوذمة رسوله  صونا  لمن هو في ذمة اهلل تعالى

 وس واألموالقفعقد يودي إلى إتالف النف : "وعلق على ذلك القرافي بقوله, األمة
 .(3)"  صونا  لمقتضاه عن الضياع إنه لعظيم

وسبيل توقيع الجزاء , سبيل النهي عن االعتداء عليهم, سلك سبيلين, إلسالمي وهو يحقق هذه الكفالةوالتشريع ا
فضال عن الجزاء األخروي لمن لم يعاقب على اعتدائه على أنفسهم أو أعضائهم أو منقافع هقذه , الدنيوي على المخالف
 .األعضاء في الدنيا 

 : أو االعتداء عليه  عهدالنصوص الناهية ع  قتل أهل الذمة وال: أوال
ن ريحها توجد  ,من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة : "قال عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما عن النبي  -0 وا 

 .(4)"  من مسيرة أربعين عاما

ال فق ,فققد أخفقر بذمقة اهلل ,له ذمقة اهلل وذمقة رسقوله ,أال من قتل نفسا معاهدا: " قال ن النبي أ عن أبي هريرة  -5
ن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا ,يرح رائحة الجنة  .(5)"  وا 

وما من عبد يقتل نفسا  ,إن ريح الجنة يوجد من مسيرة مائة عام : "قال أن النبي  الحسن عن أبي بكرة  روى -3
 رسول اهلل  عتأصم اهلل أذني إن لم أكن سم :قال أبو بكرة, " ورائحتها أن يجدها معاهدة إال حرم اهلل عليه الجنة

 .(6)" يقول هذا

 :وجه الداللة منها
مما , وأن ذلك معدود من كبائر الذنوب, أفادت هذه النصوص حرمة االعتداء على أنفس أهل الذمة وأعضائهم 

 . بحيث ال يجوز االعتداء عليها , يدل على أن أنفسهم وأعضاءهم معصومة
 :منها, ومعاقبته, لذمةالنصوص الموجبة لت مي  المعتدي على أهل ا: ثانيا
ْوِمَنقة  ﴿: قال الحق سبحانه -0 يثَقاٌق َفِدَيقٌة مَُّسقلََّمٌة ِإلَقى َأْهِلقِه َوَتْحِريقُر َرَقَبقٍة مُّ ن َكاَن ِمن َقْوٍم َبْيقَنُكْم َوَبْيقَنُهْم مَّ  َفَمقن لَّقْم َيِجقْد َواِ 

َن الل ِه َوَكاَن الل   اَفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن َتْوَبة  مَّ ا َحِكيم   .(7) ﴾ُه َعِليم 

 
 

                                           

 .413, 5/415مطالب أولي النهى : البهوتي( 1)
 .02 -3/04الفروق : القرافي( 2)
 .المصدر السابق( 3)
 .3/0022أخرجه البخاري في صحيحه ( 4)
سقنن , 5/033المسقتدرك . )حقديث حسقن صقحيح: وققال الترمقذي, وأخرجه الترمذي والبيهقي في سننهما, وسكت عنه, أخرجه الحاكم في المستدرك( 5)

 (.1/512سنن البيهقي , 4/51الترمذي 
ن ريحهققا ليوجققد مققن مسققيرة خمسققمائة عققام"وأورد فيققه , وذكققره الهيثمققي فققي مجمققع الزوائققد, وسققكت عنققه, قققي فققي سققننهأخرجققه البيه( 6) رواه : وقققال, وا 

 (.4/513مجمع الزوائد , 3/033سنن البيهقي . )وفيه محمد بن عبد الرحمن العالف ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ,الطبراني
 .من سورة النساء 15آلية امن ( 7)
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 :وجه الداللة منها
ممقا , المنصوص عليهمقا, يوجب على القاتل الدية والكفارة, أفادت اآلية الكريمة أن قتل المعاهد أو الذمي خطذ 

 .يدل على أن نفس الذمي مضمونة بالدية في حال القتل الخطذ 
قققنَّ َوَكَتْبَنقققا َعلَقققْيِهْم ِفيهَقققا َأنَّ الققق﴿: ققققال تعقققالى -5 قققنَّ ِبالسَّ نَّْفَس بِقققالنَّْفِس َواْلَعقققْيَن بِقققاْلَعْيِن َواأَلنقققَف بِقققاأَلنِف َواأُلُذَن بِقققاأُلُذِن َوالسَّ

 .(1) ﴾َواْلُجُروَح ِقَصاٌص 

 .(2)﴾ِباْلَعْبِد َواألُنَثى ِباألُنَثى َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِباْلُحرَّ َواْلَعْبدُ ﴿: قال جل شذنه -3

 :وجه الداللة منهما
, أو مقن أعضقاء متعمقد القطقع أو الجقرح عقدوانا, أفاد عموم اآليتين وجوب القصاص من نفقس متعمقد القتقل عقدوانا

على مذهب من يرى وجقوب , إن كان معصوم الدم بذمان أو عهد, ولو كان المعتدى على نفسه أو ما دونها غير مسلم
 . (3)القصاص في هذه الحالة 

ما أن يقاد ,من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: "الق أن رسول اهلل  عن أبي هريرة  -4  .(4)"  إما أن يودي وا 

 .(5)" العمد قود "  :قال روى ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  -2
 :وجه الداللة منهما

وأن , سقواء كانقت فقي القنفس أو مقا دونهقا, أفاد عموم الحديثين أن الجناية العمدية موجبة للقصاص من الجقاني 
عنققد مققن يققرى مققن الفقهققاء أن االعتققداء العمققدي علققى نفققس الققذمي أو مققا – مومهمققا يشققمل ضققمن حكمققه المسققلم وغيققرهع

 أن ينتقققققل إلققققى الديققققة بققققدل إال, فققققدل علققققى أن نفققققس الققققذمي وأعضققققاءه مضققققمونة بمثلهققققا -(6)دونهققققا موجققققب للقصققققاص 
 .القصاص

 .(7)" هد في عهده ألف دينار دية كل ذي ع"  :سعيد بن المسيب يرفعه من قول رسول اهلل روى  -4

 .(8)" ودى ذميا قتل بمائة من اإلبل "  روى ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النبي  -1

                                           

 .من سورة المائدة 42من اآلية ( 1)
 .من سورة البقرة 013من اآلية ( 2)
, والزهري وابن شقبرمة والثقوري, وعطاء والحسن وعكرمة, عمر بن عبد العزيز: ومنهم: خالفا لجمهور الفقهاء, وهم فقهاء الحنفية والشعبي والنخعي( 3)

سحاق وأبو عبيد الذين لم يوجبوا القصاص من المسقلم بقتلقه , ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهريةوهو م, وأبو ثور وابن المنذر, واألوزاعي وا 
 (. 4/425المغني , 4/0مغني المحتاج , 3/05شرح الخرشي , 3/522نتائ  األفكار : قاضي زادة. )ذميا

 .4/5255أخرجه البخاري في صحيحه ( 4)
. وأخرجقه الطبرانقي فقي معجمقه, إسقناده صقحيح: وقال ابن الملقن, ابن ماجة والدارقطني في سننهموأبو داود والنسائي و , أخرجه الشافعي في مسنده( 5)

نصقب : الزيلعقي, 5/542خالصة البدر المنيقر : ابن الملقن, 3/14سنن الدارقطني , 5/541الدراية : ابن حجر, 4/50تلخيص الحبير : ابن حجر)
 (.4/351الراية 

أو االعتداء العمدي على عضو , خالفا لجمهور الفقهاء الذين لم يوجبوا القصاص من المسلم بقتله ذميا عمدا, النخعيوهم فقهاء الحنفية والشعبي و ( 6)
 (.4/425المغني , 4/0مغني المحتاج , 3/05شرح الخرشي , 3/522نتائ  األفكار : قاضي زادة. )من أعضائه

, موقوف على سعيد هلكن ,وأخرجه محمد بن الحسن والشافعي ,ن رواية سعيد بن المسيبأبو داود في المراسيل مأخرجه : قال ابن حجر في الدراية( 7)
 (.4/344نصب الراية , 5/512الدراية . )وقفه الشافعي في مسنده على سعيد: وقال الزيلعي

ولم يقروه عقن نقافع عقن ابقن , الحديثوهو متروك , في سنده أبو كرز: وقال الدارقطني, أخرجه البيهقي والدارقطني في سننهما من حديث ابن عمر( 8)
 (. 3/051سنن الدارقطني , 3/015سنن البيهقي , 5/512الدراية . )رواه الدارقطني بإسنادين واهيين: وقال ابن حجر, عمر غيره
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 ,وأنققا حجققي  الققذمي ,الجنققة حققرام علققى مققن قتققل ذميققا أو ظلمققه أو حملققه مققاال يطيققق: " قققال روي أن رسققول اهلل  -3
 .(1)"  فكيف المومن

 :وجه الداللة م  األخبار
وأن مققن اعتققدى علققى , ذه النصققوص حرمققة االعتققداء علققى أنفققس أهققل الذمققة أو عضققو مققن أعضققائهمأفققادت هقق  

 .بالدية شيء من ذلك فإنه يضمنه 
خقوه أ لمسلمين قتل رجال  من أهل الذمة, فقامت عليقه البيَّنقة, فقذمر بقتلقه, فجقاءا ُأتي برجل من"  روي أن عليًّا  -00

 يرد عَليَّ أخي, وعوَّضوا لي ال, ولكن قتله ال: ك وفرقوك, قالفلعلهم هددو : إني قد عفوت, قال: فقال
 . (2)"  فدمه كدمنا, وديته كديتنا أنت أعلم؛ من كانت له ذمتنا: قال ,ورضيتُ       
 .(3)" إنما بذلوا الجزية لتكون دماوهم كدمائنا وأموالهم كذموالنا : " إذ قال خبر علي  -05

, يقا أميقر المقومنين: أن رجقال  مقن أهقل مصقر أتقى عمقر بقن الخطقاب فققال: " ه بن مالقك رضقي القه عنقعن أنس  -03
: فجعل يضربني بالسوط ويقول سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته,: عذت معاذا , قال: عائذ بك من الظلم, قال

خققذ  ,؟صققريأيققن الم: بالقققدوم ويقققدم بابنققه معققه, فقققدم, فقققال عمققر أنققا ابققن األكققرمين, فكتققب عمققر إلققى عمققرو يققذمره
وققد كقان المصقري المعتقدى , (4)" ..  اضقرب ابقن األكقرمين: فجعقل يضقربه بالسقوط ويققول عمقر السقوط فاضقرب,
 .عليه نصرانيا 

 -أو ققال الحيقرة- شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز قدم إلى أمير الجزيرة : "عن عمرو بن ميمون بن مهران قال -04
ن شققاء عفققا عنققه أن ,فققي رجققل مسققلم قتققل رجققال مققن أهققل الذمققة فققدفع إليققه  :قققال ,ادفعققه إلققى وليققه فققإن شققاء قتلققه وا 

 .(5)"  عنقه وأنا أنظر فضرب
قققا مقققن النقققبط ( وهقققو علقققى حمقققص)رأى رجقققال  " أنقققه  حكقققيم بقققن هشقققام  روي عقققن -02  يقققوقفهم تحقققت حقققر)يشقققمَّس ناس 

ل ُيعققذَّب الققذين يعققذبون اهلل عققز وجققإن : " يقققول سققمعت رسققول اهلل , مققا هققذا: فقققال ,فققي أداء الجزيققة (الشققمس
 . (6)" الناس في الدنيا

 :وجه الداللة م  األخبار
, ووجققققوب مواخققققذة مققققن اعتققققدى علققققيهم, دلققققت هققققذه األخبققققار علققققى حرمققققة االعتققققداء علققققى الققققذميين أو ظلمهققققم 

 .إن فعل ما يوجب أخذها منه , أو أخذ الدية منه, واالقتصاص منه إن كان جرمه يوجب القصاص
 
 

                                           

 .515/أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده ( 1)
 (. 3/041ني سنن الدارقط, 3/34سنن البيهقي . )أخرجه البيهقي والدراقطني في سننهما( 2)
 (.3/330نصب الراية . )ذكره الزيلعي في نصب الراية واستغربة( 3)
وذكقره ابقن المتققي فقي كنقز , 5/33حيقاة الصقحابة  ييوسف الكاندهلوى فق , وأوردها محمد بن511/فتوح مصر وأخبارها  يأخرجه ابن عبد الحكم ف( 4)

 .05/441العمال 
. وسقكتا عنقه, وذكقره ابقن حجقر فقي الدرايقة والزيلعقي فقي نصقب الرايقة, وصحح إسناده, في المحلى بسنده وابن حزم, أخرجه عبد الرزاق في مصنفه( 5)

 (.4/331نصب الراية , 5/543الدراية , 01/343المحلى , 01/010مصنف عبد الرزاق )
 ".وصب على رووسهم الزيت " وفيه زيادة , 4/5101أخرجه مسلم في صحيحه ( 6)
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 الفرع الثاني
 ق غير المسلمين في حماية أعراضهمح

فققالن طيققب الِعققْرض ومنققتن  :يقققال ,رائحققة الجسققد وغيققره طيبققة كانققت أو خبيثققة :فذذي عذذرف أهذذل اللغذذة الِعذذْرُ   
وفقالن نققي  ,أي صقنت عنقه نفسقي ,أكرمقت عنقه عرضقي :يقال ,النفس :والِعْرُض أيضا ,أيضا الجسد الِعْرض والِعْرُض 

 .(1) ِعْرُض الرجل حسبه :وقيل ,يعاببريء من أن يشتم و  أي ,العرض
 .(2)سواء كان سبا أو شتما أو إهانة , تعرض الغير لهوقد غلب استعماله فيما يسوء المرء  

: العفقة عقن الزنقا, ومنقهو , موضع المقدح والقذم فقي اإلنسقانو , الخليقة المحمودةهو  :  في عرف الفقهاءرْ والعِ 
 .(3)رماه بالزنا : طعن في عرضه, أي

ذو    أو اللقواط (6)أو ارتكقاب الزنقا , (5) أو ققذفهم بالزنقا, (4) ا كان االعتداء على أعراض الناس يتصور في سبهما 
أو كان من يمقارس , سواء كان من يوجه إليه السب أو القذف مسلما أو غيره, كله ذلكقد حرم اإلسالم ف, بهم (7) اللواط

 . الفقهاء على ذلك وقد انعقد إجماع, غير مسلممسلما أو أو اللواط يمارس معه الزنا 
 :ما يلي, بالمب وم  النصوص الدالة على حرمة االعتداء على أعرا  الناس

َعَسقى  َيا أيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َيْسَخْر َقوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخْير ا ِمْنُهْم َواَل ِنَساٌء ِمْن ِنَسقاءٍ ﴿: قال الحق سبحانه -0
يَمقاِن َوَمقْن  َأْن َيُكنَّ َخْير ا لَقْم َيتُقْب َفُذْوَلئِقَك ُهقْم ِمْنُهنَّ َواَل َتْلِمُزوا َأنُفَسُكْم َواَل َتَناَبُزوا ِباأْلَْلقَقاِب بِقْئَس ااِلْسقُم اْلُفُسقوُق َبْعقَد اإْلِ

 .(8) ﴾الظَّاِلُمونَ 

: فققال,  درهم لقه وال متقاعالمفلس فينا من ال :قالوا ,أتدرون ما المفلس؟" : قال أن رسول اهلل  روى أبو هريرة  -5
, وأكقل مقال هقذا, وققذف هقذا, ويذتي وقد شتم هقذا, وصيام وزكاة, إن المفلس من أمتي من يذتي يوم القيامة بصالة

فققإن فنيققت حسققناته قبققل أن يقضققى مققا , وهققذا مققن حسققناته, فيعطققي هققذا مققن حسققناته, وضققرب هققذا, وسققفك دم هققذا
 .(9) "ح في النارثم طر , أخذ من خطاياهم فطرحت عليه, عليه

يقا  :قالوا ,من الكبائر شتم الرجل والديه: "قال أن رسول اهلل رضي اهلل عنهما عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  -3
 .(10)"  ويسب أمه فيسب أمه ,يسب أبا الرجل فيسب أباه ,نعم :قال ,؟ رسول اهلل وهل يشتم الرجل والديه

إنققي سققاببت  :فقققال ,عققن ذلققكفسققذلته , وعليققه حلققة وعلققى غالمققه حلققةلقيققت أبققا ذر بالربققذة : " قققال عققن المعققرور  -4
جعلهقم اهلل  ,إخقوانكم خقولكم ,إنقك امقرو فيقك جاهليقة ,يقا أبقا ذر أعيرتقه بذمقه :فقال لقي النبقي  ,رجال فعيرته بذمه

                                           

  ,013/مختار الصحاح ( 1)
 .5/511الغريب : ابن قتيبة( 2)
 .530/معجم لغة الفقهاء : محمد رواس. د( 3)
 (.1/040رد المحتار . )الشتم بالتكلم في عرض اإلنسان بما يعيبههو : السب( 4)
 (.1/342نهاية المحتاج . )هو الرمي بالزنا في معرض التعيير: القذف( 5)
 (.023/التعريفات : الجرجاني) .هو الوطء في قبل خال عن ملك وشبهة: الزنا( 6)
 (.512/معجم لغة الفقهاء . )وطء الذكر في دبره: اللواط( 7)
 .من سورة الحجرات 00اآلية ( 8)
 .4/0111أخرجه مسلم في صحيحه ( 9)
 (.0/15صحيح مسلم , 2/553صحيح البخاري . )أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين( 10)
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ن كلفتمقوهم فقإ ,وال تكلفوهم ما يغلبهم ,وليلبسه مما يلبس ,تحت يده فليطعمه مما يذكل أخوهفمن كان  ,تحت أيديكم
 .(1)"  فذعينوهم

 :وجه الداللة منها
   .  مسلما كان أو ذميا , أيا كان من يوجه إليه ذلك, حرمة السب والشتم في اإلسالم هذه النصوص عموم أفاد 

 :ما يلي, وم  النصوص الدالة على حرمة االعتداء على أعرا  الناس بالقذف

ُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْذُتوا ِبَذْرَبَعِة ُشَهَداء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدة  َواَل َتْقَبُلوا َلُهْم َشقَهاَدة  َوالَِّذيَن َيْرُموَن الْ ﴿: قال الحق سبحانه -2
 .(2) ﴾َأَبد ا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

الشققرك  :قققال ,؟ يققا رسققول اهلل ومققا هققن :قيققل ,اجتنبققوا السققبع الموبقققات : "قققال أن رسققول اهلل  عققن أبققي هريققرة  -4
 قذفو  ,والتولي يوم الزحف ,وأكل الربا ,وأكل مال اليتيم ,وقتل النفس التي حرم اهلل إال بالحق ,والسحر ,باهلل

    .(3)" المحصنات الغافالت المومنات      

مققن قققذف ذميققا حققد لققه يققوم القيامققة  : "قققال أن رسققول اهلل  بققن األسقققع واثلققة روى األوزاعققي عققن مكحققول عققن  -1
 .(4) " بن الكافرايا  :يقال له :قال ,؟ ما أشد ما يقال :فقلت لمكحول, نار منسياط ب

 :وجه الداللة منها

 . أو اآلخرة , وأن القاذف يعاقب بقذفه في الدنيا, أفادت هذه النصوص حرمة قذف الذمي أو غيره بالزنا 
 :اطوم  النصوص الدالة على حرمة االعتداء على األعرا  باللنا أو اللو  

َنى ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشة  َوَساء َسِبيال  ﴿: قال تعالى -3  .(5) ﴾َواَل َتْقَرُبوْا الزَّ

َوتَقَذُروَن َمقا َخلَقَق َلُكقْم َربُُّكقْم ِمقْن َأْزَواِجُكقم َبقْل َأنقُتْم قَقْوٌم . َأتَقْذُتوَن القذُّْكَراَن ِمقَن اْلَعقاَلِمينَ ﴿: قال جل شقذنه فقي ققوم لقوط -1
 .(6) ﴾َعاُدونَ 

علققى كققل واحققد ثققالث لعققن اهلل سققبعة مققن خلقققه فققرد رسققول اهلل  : "قققال رسققول اهلل  :قققال بققي هريققرة عققن أ -01
(7).. "ملعون من أتى شيئا من البهائم ..لوط ملعون ملعون ملعون من عمل عمل قوم  :ثم قال ,مرات

 

 :وجه الداللة منها
 .وأن هذا الجرم معاقب عليه , عول بهدلت هذه النصوص على حرمة الزنا واللواط أيا كان الفاعل والمف 
 .مقصودا به ما سبق , وهذه النصوص التي استشهد بها في هذا الفرع تقرر حق الذمي في حفظ عرضه 

 

                                           

 .0/51أخرجه البخاري في صحيحه ( 1)
 .من سورة النور 4اآلية ( 2)
 (.0/15صحيح مسلم , 3/0101صحيح البخاري . )أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين( 3)
: الطبرانقي, 3/435الفقردوس بمقذثور الخطقاب : القديلمي. )ذكره الهيثمي في مجمع الزوائقد, والطبراني في الكبير, أخرجه الديلمي في مسند الفردوس( 4)

 (.4/531مجمع الزوائد , 55/21المعجم الكبير 
 .من سورة اإلسراء 35اآلية ( 5)
 .من سورة الشعراء 044, 042اآليتان ( 6)
, وذكقره المنقذري فقي الترغيقب, والترمذي في سقننه, وأخرجه البيهقي في شعب اإليمان, وسكت عنه, والحاكم في المستدرك, أخرجه أحمد في مسنده( 7)

سققنن الترمققذي , 4/311شققعب اإليمققان : البيهقققي, 4/314المسققتدرك , 301, 0/501مسققند أحمققد . )إسققنادهوصققحح , رواه الطبرانققي والحققاكم: وقققال
 (. 3/552الترغيب والترهيب : المنذري, 4/21
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 الفرع الثالث

 حق غير المسلمين في حماية أموالهم وممتلكاتهم

ود المقتضقي القذي يققره إال عنقد وجق, وجقوب حفظهقا وحرمقة إتالفهقا هقو, اإلسالم أصال عامقا فقي األمقوال وضع 
وكفقل لصقاحبه حقق , وحرمة االعتداء عليه, وجوب صيانته, ولذا فإن األصل في المال المملوك لفرد أو جماعة, الشرع

وققد , سواء كان المال أو الملك لمسلم أو غيقره, أيا كان وجه االعتداء, حماية ماله وملكه وصيانتهما من االعتداء عليه
ولذا حقرص رسقول , أيا كان صاحبه, المحترم وصيانته مقصدا من مقاصد الشريعة الضرورية اعتبر الحفاظ على المال

 .القوم حينئذ قد تآمروا على قتله  مع أن, على رد أمانات قريش إلى أهلها اهلل 
وتوجقب علقى آخقذه رد عقين مقا بققي , تحقرم إتقالف المقال أو الملقك أو أخقذه بغيقر حقق نصوص عقدةوردت قد و 

 :من هذه النصوص ما يلي, تشمل في عمومها مال المسلم وغيره, وهي نصوص عامة, ما تلفوضمان , منه
 .(1) ﴾َوَأْكِلِهْم َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطلِ ﴿: قال اهلل تعالى في حق اليهود -0

ْنُه نَ ﴿: وقال سبحانه -5  .(2) ﴾ْفس ا َفُكُلوُه َهِنيئ ا مَِّريئ اَوآُتوْا النََّساء َصُدَقاِتِهنَّ ِنْحَلة  َفِإن ِطْبَن َلُكْم َعن َشْيٍء مَّ

ا ِإنََّما َيْذُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َنار ا َوَسَيْصَلْوَن َسِعير ا﴿: قال تعالى -3  . (3) ﴾ِإنَّ الَِّذيَن َيْذُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلم 

 .(4) ﴾ْحَباِر َوالرُّْهَباِن َلَيْذُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطلِ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنَّ َكِثير ا مََّن األَ ﴿: قال جل شذنه -4

طوقه اهلل إيقاه يقوم  ,ظلما من اقتطع شبرا من األرض : "قال أن رسول اهلل  سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلعن  -2
 .(5)"  القيامة من سبع أرضين

 
 :وجه الداللة منها

وأنققه ال يحققل للمققرء مققن مققال الغيققر إال مققا طابققت بققه , ل النققاس بالباطققلأفققادت هققذه النصققوص حرمققة أكققل أمققوا 
سققواء كققان , توعققد الشققارع آخققذه عليققه بالعققذاب األلققيم, كققان مققاال مغصققوبا, وأن مققن لققم تطققب نفسققه بمققا يوخققذ منققه, نفسققه

 .لمسلم أو غيره 
 :ا يليمنها م, كما وردت نصوص تحرم أخذ مال أهل الذمة بغير حق أو بغير طيب نفس منهم 
ققال أال  عن آبائهم دنية عقن رسقول اهلل  صفوان بن سليم أخبره عن ثالثين من أبناء أصحاب رسول اهلل  عن -4

 ,فذنققا حجيجققه يققوم القيامققة ,أو أخققذ منققه شققيئا بغيققر طيققب نفققس منققه ,وكلفققه فققوق طاقتققه ,مققن ظلققم معاهققدا وانتقصققه
 .(6)" بذصبعه إلى صدره  وأشار رسول اهلل 

أال مقن ظلقم معاهقدا أو تنقصقه  : "أنه ققال عن آبائهم عن رسول اهلل  بناء أصحاب رسول اهلل من أروى عدد  -1
 " فذنا خصمه يوم القيامة ,أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس

                                           

 .من سورة النساء 040من اآلية ( 1)
 .من سورة النساء 4اآلية ( 2)
 .من سورة النساء 01اآلية ( 3)
 .من سورة التوبة 34من اآلية ( 4)
 (.3/0531صحيح مسلم , 3/0041صحيح البخاري . )رجه الشيخان في صحيحيهماأخ( 5)
 .1/512سنن البيهقي ( 6)
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 .(1)" أال ال تحل أموال المعاهدين إال بحقها : " قال عن النبي  روى خالد بن الوليد  -3

يقا أميقر المقومنين : فققال, فقذتى عمقر, أنا أباه كان يذخذ مقن نصقراني فقي كقل سقنة مقرتين" حدير  روى ابن زياد بن -1
أنقا : ثقم أتقاه فققال, إنما له في كقل سقنة مقرة, ليس له ذلك: فقال عمر, إن عاملك يذخذ مني العشر في السنة مرتين

 .(2)" قد كتبت لك في حاجتك , وأنا الشيخ الحنيف: فقال عمر, الشيخ النصراني

وال رزق ققا  فققال تبقيعن لهققم كسققوة شقتاء  وال صققيف ا, ,إذا قققدمَت علققيهم : "والتققه علققى الخقراج إلققى بعقض كتقب علققيٌّ  -01
واحد ا في درهم, وال تقمه على رجله في طلقب درهقم,  يذكلونه, وال دابة يعملون عليها, وال تضربن أحد ا منهم سوط ا

ا خالفقَت مقا أمرتقك بقه,  فإنمقا ُأِمرنقا أن نذخقذ مقنهم العفقو, فقإن أنقت في شقيء مقن الخقراج, وال تبع ألحد منهم َعرض 
ن بلغنققي عنققك خققالف ذلققك عزلتققك ! إذن أرجققع إليققك كمققا خرجققت مققن عنققدك: قققال الققوالي, يذخققذك اهلل بققه دونققي, وا 

ن رجعَت كما خرجتَ : قال  . " وا 

 :وجه الداللة منها
أو بطيققب نفققس , وأنهققا ال تحققل إال إذا أخققذت بحققق, أفققادت هققذه األخبققار حرمققة أخققذ مققال الققذميين والمعاهققدين 

 .بها يوم القيامة  خاصمه رسول اهلل , فإذا أخذت بغير طيب نفسه, صاحبها
وعقدم االعتقداء عليهقا فقي , وكل هذه النصوص تنبه إلى حق أهل الذمقة فقي احتقرام أمقوالهم وحمايتهقا وصقيانتها 

  .وا بمقتضى عقد الذمة وأن اإلسالم كفل لهم ذلك ما التزم, دولة اإلسالم
 

 بعالمطلب السا
 االحتكام إلى الشرائع الخاصة في األحوال الشخصية

ولققم يفققرض علققيهم أن يتحققاكموا إلققى الشققريعة , حققق التحققاكم إلققى شققرائعهم, أو العهققدتققرك اإلسققالم ألهققل الذمققة  
وجققاء فققي , (3)"أن نتققركهم ومققا يققدينوننققا أمرنققا إ: "قققال البققزدوي فققي إكققراه الققذمي علققى اإلسققالم, أمققور شققتى اإلسققالمية فققي

وهي مال في : "وقال ابن الهمام في حق تمول أهل الكتاب الخمر, (4)"أمرنا بذن نتركهم وما يدينون"الهداية وفتح القدير 
 .(5)"وبيعهم به إياهافقد أمرنا باعتبار بيعهم , أن نتركهم وما يدينون أمرناوحيث  ,في شرع أهل الكتاب على زعمهم

ويستبيحون ألنفسقهم أشقياء , يتمولون أشياء ال تعد ماال عند المسلمينالذميين  متفق عليه بين الفقهاء أنومن ال 
مقن : وكقذا مقا يتعلقق بذحكقام عبقادتهم, ومن ثم فقإن تعقاملهم فيهقا إنمقا يطبقق فيقه أحكقام شقرائعهم, حرمت على المسلمين

ن كققانوا يتمتعققون بحققق ,  يلزمققون فيهققا بذحكققام اإلسققالموال, فققإنهم يتبعققون فيهققا أحكققام ديققنهم, ونحوهمققا, صققالة وصققيام وا 
, كما أن لقدينهم أحكامقا خاصقة فقي القزواج وفرققه, وممارسة شعائر هذه الديانة أو تلك بها, اإلقامة في الدولة اإلسالمية

ال يلزمققون  مولققذا فققإنه, تختلققف عققن األحكققام التققي جققاءت بهققا الشققريعة اإلسققالمية فيمققا يتعلققق بققذلك, ومققا يترتققب عليهمققا

                                           

وذكره ابن حجر في التلخيص والسيوطي فقي أسقباب ورود , والشيباني في اآلحاد والمثاني, وسكت عنه, أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه( 1)
تلخقيص الحبيقر , 5/51اآلحقاد والمثقاني : الشقيباني, 3/324سقنن أبقي داود , 4/31مسقند أحمقد . )وا عنقهوسقكت, والزيلعي فقي نصقب الرايقة, الحديث

 (.4/014نصب الراية , 015/أسباب ورود الحديث : السيوطي, 4/020
 (.411/األموال : أبو عبيد, 1/500السنن الكبرى . )وأبو عبيد في األموال, أخرجه البيهقي في سننه( 2)
 .4/244كشف األسرار  :البزدوي( 3)
 .3/334شرح فتح القدير ( 4)
 .4/445المصدر السابق ( 5)
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فيمقققا يتعلقققق بقققذمر مقققن األمقققور  ,وال يلقققزمهم التحقققاكم أمقققام القضقققاء اإلسقققالمي, باالحتكقققام إلقققى الشقققريعة فيمقققا يتعلقققق بقققذلك
 . ونحو ذلك من أحكام تتعلق باألسرة, المتعلقة بالنكاح وفرقه وآثارهما

جقارة, ورهن وشفعة, من بيع وابتياع: أما سائر المعامالت المالية  حيقاء للمقوات, ققراضو , وققرض, وا  والعققود , وا 
فمقا جقاز , فقإنهم يلتزمقون فيهقا بذحكقام الشقريعة اإلسقالمية, ونحوهقا, بقة للحققوقأو المرتَّ , الناقلة لملك األعيان أو المنقافع

ألن مقن واجبقات عققد الذمقة احتقرامهم , وما فسد منها فيه فسد في حقهم كذلك, منها في الشرع اإلسالمي جاز في حقهم
 . والتي التزموا معها بعقد ذمة أو عهد, الدولة اإلسالمية التي يحملون جنسيتهلقانون ا

وسققواء , أو علققى أمققن المجتمققع, أو الحقققوق, أو علققى المققال, وكققذا الجنايققات المختلفققة علققى الققنفس أو مققا دونهققا 
فمقا تجرمقه , ة اإلسقالميةفإنهم يخضعون فيها ألحكقام الشقريع, كانت موجبة للقصاص أو الدية أو إقامة الحد أو التعزير

علقى , فإنه يكون مجرما ومعاقبا عليه فقي حقق أهقل الذمقة والعهقد كقذلك, الشريعة وتعاقب عليه من ارتكبه من المسلمين
 .  التفصيل الذي ذكره الفقهاء في هذا السبيل

 :تحاك  غير المملمي  إلى الق اء اإلمالمي
, ال تسققري علققيهم أحكققام اإلسققالم فيمققا يتعلققق بعبققاداتهم, ميةاألصققل العققام أن غيققر المسققلمين فققي الدولققة اإلسققال 

والجنايققات التققي تقققع مققنهم أو علققيهم فققي الدولققة , أمققا مققا يتعلققق بمعققامالتهم, ممققا سققبق ذكققره, والمسققائل المتعلقققة باألسققرة
 .فإن أحكام الشريعة اإلسالمية تطبق عليهم شاءوا أو أبوا , اإلسالمية

كقضقايا النكقاح , اء اإلسالمي فيما يتعلق بمعامالتهم التي يتبعون فيهقا أحكقام ديقنهمولكن إذا تحاكموا إلى القض 
 :اختلف الفقهاء فيما يطبق في حقهمفقد , وآثارهما, وفرقه

جققب علققى و , م إذا رضققوا بذحكققام اإلسققالم فيمققا يحتكمققون فيققه إلققى القضققاء اإلسققالميفققذهب جمهققور الفقهققاء إلققى أنهقق -
وأن يقضققي بفسققاد النكققاح بغيققر شققهود عنققدهم أو نكققاح , أحكققام الشققريعة اإلسققالميةحقهققم  القاضققي المسققلم أن يطبققق فققي
ألنه إنما دخل في , فإذا حكم بينهما لزمهما حكمه, إذا عرضت عليه قضية لها تعلق بذلك, المحارم أو النكاح في العدة

ن دعا أحدهما ليحكم بينهمقا لزمقه الحضقو , العهد بشرط التزام أحكام اإلسالم ومقا عليقه , مقا ذهقب إليقه الحنفيقةوهقو , روا 
إن : وققال ابقن القاسقم مقن المالكيقة, وروايقة عقن أحمقد, هاألصقح مقن مذهبقو , الشقافعيأظهقر ققولي هو و , مذهب المالكية

هم تفقإن كقره ذلقك أسقاقف ,مقن أسقاقفتهم افقال يحكقم بيقنهم إال برضق ,تحاكم أهل الذمة إلى حكم المسلمين ورضيا به جميعا
ن رضققي أسققاقفتهم بحكققم اإلسققالم وأبققى ذلققك الخصققمان أو أحققدهما ,بيققنهمفققال يحكققم  وهققذا , لققم يحكققم بيققنهم المسققلمون ,وا 

  .(1) المذهب هو ما ذهب إليه الظاهرية
أو عقدم الحكقم بشقيء , بقين الحكقم بالشقريعة اإلسقالمية, القاضي المسلم مخير في هذه الحالة يرى بعض الفقهاء أنو  -

ليققه ذهققب هققو المنصققوص عققن أحمققد و و  ,لشققافعياأحققد قققولي و  ,يققةمالكبعققض الو  ,النخعققيول وهققو ققق؛ فيمققا حكمققوه فيققه ا 
 .(2) أصحابهجمهور 

 

                                           

مغنقققي المحتقققاج , 5/524المهقققذب , 241/الكقققافي فقققي فققققه أهقققل المدينقققة : ابقققن عبقققد البقققر, 04/311التمهيقققد : ابقققن عبقققد البقققر, 1/444رد المحتقققار ( 1)
 . 5/434أحكام القرآن : الجصاص, 01/455المحلى , 1/12مغني ال, 5/52جواهر العقود : األسيوطي, 01/351روضة الطالبين , 3/012

كشقاف , 1/12المغنقي , 5/52جقواهر العققود , 5/524المهقذب , 3/54الفقروق : القرافي, 141/الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : ابن عبد البر( 2)
 .05/011فتح الباري , 4/034الجامع ألحكام القرآن : القرطبي, 3/041القناع 
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 :أدلة الفريقي 
 :بما يلي, على وجوب الحك  بي  الذميي  إ  تحاكموا إلى القا ي الممل امتدل الفريق األول 

قا َجقاءَك ِمقَن اْلَحققَّ َفاْحُكم َبْيَنُهم ِبَما َأنقَزَل الل قُه وَ ﴿: تعالى اهلل لقول -0 ﴿َوَأِن  :وقولقه جقل شقذنه, (1) ﴾اَل َتتَّبِقْع َأْهقَواءُهْم َعمَّ
والجقزم بقالحكم رفقع للتخييقر بقين , حيث ورد األمر بوجوب الحكقم بيقنهم, (2)اْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه َواَل َتتَِّبْع َأْهَواَءُهْم﴾ 

روي , ﴾فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴿بذن اآليتين ناسختين للتخيير الوارد في آية  وهذا مشعر, الحكم واإلعراض عنهم
وأحقد ققولي الشقافعي وققول أبقي  ,العزيقز والسقدي وهو قول الزهري وعمر بقن عبقد ,ذلك عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة

 .(3) حنيفة وأصحابه
   . المسلمينقياسا على بينهما فلزمه الحكم  ,قصد واحدا منهما بغير حقكل ما وألنه يلزمه دفع  -5
 .فيما يعرض عليه منهم هو ما يقتضيه ذلك القاضي المسلم وحكم , ودفع الظلم عنهم, وألنا التزمنا الذب عنهم -3

 :بما يلي, إ  تحاك  إليه ذميا , على تخير القا ي الممل  بي  الق اء أو اإلعرا امتدل الفريق الثاني 
ْن ُتْعقِرْض َجقا ﴿فَقِإنْ  :لقولقه تعقالى -0 ْن َحَكْمقَت فَقاْحُكْم  ُووَك فَقاْحُكْم َبْيقَنُهْم َأْو َأْعقِرْض َعقْنُهْم َواِ  وَك َشقْيئ ا َواِ  َعقْنُهْم َفلَقْن َيُضقرُّ

 وال خالف في أن هذه اآلية نزلت فيمن وادعه ,فخيره بين األمرين ,(4) ِباْلِقْسِط ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن﴾ َبْيَنُهمْ 
 المدينة يهودمن  ل اهلل رسو 
       . فال يجب الحكم بينهما كالمعاهدين ,وألنهما كافران -5

 :الرأي الراجح
مقن وجقوب القضقاء , ألولاهو ما ذهقب إليقه أصقحاب المقذهب  -بعد النظر في أدلتهما-والراجح من المذهبين  

عقن ولمقا روي , لمقا اسقتدلوا بقه علقى مقذهبهم, ورضوا بحكمه, إذا تخاصموا إلى القضاء اإلسالمي, بينهم بحكم اإلسالم
أنقه دعقا نصقراني ا "  -وقاتل مع عكرمة بن أبى جهل باليمن في القردة وكانت له صحبة مع النبي -عرفة بن الحارث 

قد أعطيناهم العهد؛؛ فقال : فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص, فقال عمرو, فتناوله إلى اإلسالم فذكر النصراني النبي 
معققاذ اهلل أن نكققون أعطينققاهم العهققود والمواثيققق علققى أن يوذونققا فققي اهلل ورسققوله, إنمققا أعطينققاهم العهققد علققى أن  :عرفققة

وأال نحملهقم مقا ال طاققة لهقم بقه, وأن نقاتقل مقن ورائهقم, وأن نخلقي  ,نخلي بينهم وبين كنائسهم, يقولقون فيهقا مقا بقدا لهقم
   .(5)" صدقت: فقال عمرو. هم بما أنزل اهللبينهم وبين أحكامهم, إال أن يذتونا, فنحكم بين

     
 المبحث الثاني

 على المواطنين غير المسلمين في الدولة اإلسالميةالــتي الواجبات 
 المطلب األول

 الواجبات الوالئية والمالية
 
 
 

                                           

 .من سورة المائدة 43من اآلية ( 1)
 .من سورة المائدة 41من اآلية ( 2)
 .04/310التمهيد ( 3)
 .من سورة المائدة 45من اآلية ( 4)
 (.4/03مجمع الزوائد , 1/511سنن البيهقي . )والطبراني في الكبير, أخرجه البيهقي في سننه( 5)
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 الفرع األول
 واجب الدفاع عن الدولة اإلسالمية

سققواء كققان , أن يققدافع عنهققا ضققد مققن يقصققدها بسققوء, إن مققن أوجققب الواجبققات علققى مققن ينتمققي إلققى دولققة معينققة 
القدفاع , وققد فرضقت وثيققة المدينقة علقى مقن التزمقوا بمقتضقاها مقن أهقل الذمقة, قاصد ذلك من أهلهقا أو مقن غيقر أهلهقا

ن علقى: " فققد جقاء فقي وثيققة المدينقة, كقل معتقد عليهقا أو علقى أهلهقاوالتصقدي ل, عنهقا اليهقود نفققتهم وعلقى المسقلمين  وا 
ن بيقنهم النصقر علقى مقن حقارب أهقل هقذه ,نفققتهم ن بيقنهم النصقح والنصقيحة والبقر دون اإلثقم  ,الصقحيفة وا  ن يثقرب .. وا  وا 

نقه ال تجققار حرمقة إال بققإذن  .. حقرام جوفهققا ألهقل هققذه الصققحيفة نقه ال تجققار..  أهلهققاوا  ن بيققنهم  ,قققريش وال مقن نصققرها وا  وا 
 .(1)"قبلهم  على كل أناس حصتهم في جانبهم الذي..  النصر على من دهم يثرب

وحمايقة المدينقة ممقن , ومناصقحتهم, وجوب مناصرة من التزمقوا بهقا, فقد قررت الوثيقة على طوائف اليهود بالمدينة 
, وأن يجب على كل طائفة أن تدفع من موضعها الذي تقيم به كل من أراد مداهمة المدينة, والنفرة للدفاع عنها, أرادها بسوء

ونصقرتهم فيهقا علقى , للقتقال مقع المسقلمين فقي غقزوة أحقد -وهقو مقن اليهقود–وتطبيقا لمقا ورد فقي الوثيققة خقرج مخيريقق 
وأنقه , إنكقم لتعلمقون أنقه نبقي اهلل: ودوققال لقومقه مقن اليهق, في غزوة أحد فقد روي أنه خرج مع رسول اهلل , المشركين

, وققد قاتقل حتقى قتقل, إن أصقبت فمقالي لمحمقد يصقنع فيقه مقا يشقاء: ثم قال ألهله حين خرج للغقزو, يجب عليكم نصره
 .(2)" مخيريق خير يهود : " فقال رسول اهلل , وبعد انجالء المعركة وجد بين القتلى

 

 الفرع الثاني
 دفع الجـزية

 الفقهاء في عرف الجلية:  
في مقابلة  ,على مال مقدر يوخذ من الكفار كل سنة برضاهم ,عقد تذمين ومعاوضة وتذبيد من اإلمام أو نائبه 

  .(4)أو هي ما لزم الكافر من مال ألمنه واستقراره تحت حكم اإلسالم وصونه , (3) اإلسالمسكنى دار 
 حك  دفم الذمي الجلية: 
وققد دل علقى , (5)الجزيقة علقى القذمي التقي تقوافرت فيقه شقروط وجوبهقا عليقه  اتفق الفقهاء على مشروعية فرض 

قاتلوا الذين ال يومنون باهلل وال باليوم اآلخر وال يحرمون ما حرم اهلل ورسوله وال ﴿: قول اهلل تعالى: مشرعية فرضها عليه
وققد ثبقت أن رسقول اهلل صقلى , (6) ﴾يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صقاغرون

أن  "بققن شققهاب أنققه بلغققه اعققن و , "أنققه أخققذ الجزيققة مققن مجققوس هجققر " اهلل عليققه فيمققا رواه عنققه عبققد الققرحمن بققن عققوف 
عمقر بقن الخطقاب  وأخقذها, أخقذها مقن البربقر وأن عثمقان بقن عفقان  ,أخذ الجزية من مجقوس البحقرين رسول اهلل 

                                           

 . 025 -0/020تهذيب سيرة ابن هشام : عبد السالم هارون( 1)
 .0/210طبقات ابن سعد , 3/030سيرة ابن هشام ( 2)
 .543/التوقيف على مهمات التعاريف : المناوي( 3)
 .0/124منح الجليل : الشيخ عليش( 4)
 .3/414المغني ( 5)
 .من سورة التوبة 01اآلية ( 6)
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 وكتقب بقذلك إلقى عمقر , مقن كقل حقالم دينقارين, ا عمرو بن العقاص مقن أقبقاط مصقروأخذه, (1)"  من مجوس فارس
 .(3)وقد حكى ابن قدامة إجماع األمة على مشروعية فرض الجزية على غير المسلم , (2)بن الخطاب فذجازه 

 شروط وجوب الجلية:  
 :ما يلي, اعتبر الفقهاء فيمن تجب عليه الجزية 
ولقذا , هوهقوالء ليسقوا مقن أهلق, ألنها فرضت على مقن تذهقل للقتقال, أضدادهمتجب على  فال, البلو  والعقل والذكورة -0

 .(4)" وال يضربوها على النساء أو الصبيان , أن يضربوا الجزية" إلى أمراء األجناد  كتب عمر 
, مقذهب الشقافعيةوهقو ققول فقي  ,المالكية والحنابلقة وجمهقور الحنفيقةه وقد اعتبر , السالمة من العمى والكبر والزمانة -5

فقققال يوخقققذ مقققنهم مقققا هقققو بقققدل عقققن , ولقققو كقققانوا مسقققلمين صقققل النصقققرة بذبقققدانهم لقققدار اإلسقققالمألن هقققوالء ال يلقققزمهم أ
ويققرى جمهققور , ألنهققا بققدل عققن قققتلهم, فققال تجققب علققيهم جزيققة, وألنهققم ليسققوا مققن أهققل القتققال, وهققو الجزيققة, النصققرة
نقق, (5) ولققذا يسققتوي فيهققا أصققحاب األعققذار وغيققرهم, لققدارألنهققا كققذجرة ا, أنققه تجققب علققيهم الجزيققة الشققافعية رجققح ي أوا 

ألن الجزيققة إن فرضققت علققى مققن , مققن عققدم فققرض الجزيققة علققى األعمققي والكبيققر والققزمن ونحققوهم, مققذهب الجمهققور
إجمققاع العلمقاء علققى أن الجزيققة إنمققا توضققع : " وققد قققال القرطبققي, فقإن هققوالء ليسققوا مققن أهلققه, كقان مققن أهققل القتققال

دون النسققاء والذريققة والعبيققد والمجققانين المغلققوبين علققى , وهققم الققذين يقققاتلون, مققاجم الرجققال األحققرار البققالغينعلققى ج
   .(6)" والشيخ الفاني , عقولهم

 .(7)ألنه ال يملك ماال يبذل منه جزية , فال تجب على العبد, الحرية -3

و شققرط اعتبققره الحنفيققة والمالكيققة والحنابلققة وهقق, أي ال قققدرة لققه علققى العمققل, أن ال يكققون الققذمي فقيققرا غيققر معتمققل -4
وال , ويرى جمهور الشافعية وجوبها عليقه, عاجز عن دفع الجزية, ألن الفقير العاجز عن الكسب, وبعض الشافعية

  .(8)بل تتعلق بذمته حتى يوسر , يسقط وجوبها لفقره أو عجزه عن الكسب

كانوا ال  رى بعض الحنفية أن عدم وضع الجزية على الرهبان إنوي, وهذا عند المالكية والحنابلة, أن ال يكون راهبا -2
 ألنها, ويرى الشافعية أنها توضع على الرهبان, فإن كانوا عاملين وضعت عليهم, يقدرون على العمل

 .(9)كذجرة الدار    

                                           

وصله الحسين بن أبي كبشة عن عبد القرحمن بقن مهقدي عقن : الوق, وذكره ابن حجر في الدراية, وسكتا عنه, أخرجه البيهقي والترمذي في سننهما( 1)
 (.5/034الدراية , 4/041سنن الترمذي , 1/011سنن البيهقي ) .أخرجه الطبراني والدار قطني ,فقال عن الزهري عن السائب بن يزيد ,مالك

 .2/553تاريخ الطبري , 313, 310/تاريخ البالذري ( 2)
 .3/414المغني ( 3)
 .3/40نيل األوطار , 31/األموال : أبو عبيد( 4)
كشقاف القنقاع , 3/201المغنقي , 4/544مغنقي المحتقاج , 1/553نهايقة المحتقاج, 0/340بلغقة السقالك , 1/000بقدائع الصقنائع , 01/11المبسوط ( 5)

0/104. 
 .3/005الجامع ألحكام القرآن : القرطبي( 6)
 .3/005الجامع ألحكام القرآن : القرطبي, 0/11كشاف القناع , 1/000بدائع الصنائع ( 7)
اإلقنققاع لحققل ألفققاظ أبققي , 4/544مغنققي المحتققاج , 0/345الشققرح الصققغير للققدردير , 3/044شققرح الخرشققي , 01/11المبسققوط , 4/313فقتح القققدير( 8)

 .0/11كشاف القناع , 3/211المغني , 5/553شجاع 
, 5/553اإلقنقققاع , 4/544مغنقققي المحتقققاج , 0/340الشقققرح الصقققغير , 3/044 شقققرح الخرشقققي, 3/341رد المحتقققار , 4/313الهديقققة وفقققتح الققققدير ( 9)

 .3/413المغني 
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 ممقطات الجلية: 
 :ونبين ذلك فيما يلي, ا فيهومنها ما اختلفو , منها ما هو محل اتفاق بين الفقهاء, لمسقطات الجزية أسباب 
 :حماية الذميي عجل الدولة اإلمالمية ع   -0

ولققذا فققإذا عجقققز , باعتبققار أنهققم لقققم يلزمققوا بالققدفاع عنهقققا, إن الجزيققة بققدل حمايققة الدولقققة اإلسققالمية ألهققل الذمقققة
علمقه نوابقه علقى يقدل لهقذا مقا روي أن أبقا عبيقدة حينمقا أ, فتسققط, المسلمون عن حمايتهم لم يبق مبرر فرضقيتها علقيهم

: وأمقرهم أن يقولقوا لهقم.. ردوا الجزيقة إلقى مقن أخقذتموها منقه" كتقب إلقيهم , أن الروم تجمعوا لقتال المسلمين, مدن الشام
نا ال نقدر على ذلك, وأنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم, ألنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع, إننا رددنا عليكم أموالكم , وا 

وبقريقب منقه , (1)"ونحن لكم علقى الشقروط ومقا كتبنقا بيننقا وبيقنكم إن نصقرنا اهلل علقيهم , ما أخذنا منكم وقد رددنا عليكم
 .(2)وما ورد في كتاب حبيب بن مسلمة ألهل تفليس , في الحيرة ىما جاء في صلح خالد بن الوليد مع بعض النصار 

 :اشتراك الذميي  في الدفاع ع  الدولة اإلمالمية -2

لقم يبقق سقبب وجوبهقا , فقإنهم إن سقاهموا فقي القدفاع عنهقا, ية لقاء الدفاع عقن القذميين فقي الدولقةلما كانت الجز 
.. هقذا مقا أعطقى سقراقة بقن عمقر : " فققد جقاء فيقه, ما كتبه سراقة بقن عمقر عامقل عمقر علقى أرمينيقا: يدل لهذا, عليهم

وعلقى أهقل أرمينيقا , أال يضقاروا وال ينتقصقوا, همأعطاهم أمانقا ألنفسقهم وأمقوالهم وملقت, سكان أرمينيا واألرمن من األمان
كمقا , (3)"على أن توضع الجقزاء عمقن أجقاب لقذلك , رآه الوالي صالحا, ولكل أمر نا أو لم ينب, أن ينفروا لكل غارة.. 

, لهقايقاتلقه أه فلقم, فغقزا الجرجومقة, ما روي أنا أبا عبيدة بن الجراح ولى حبيقب بقن مسقلم الفهقري علقى إنطاكيقة: يدل له
وروي أن , (4)"وأن ال يوخققذوا بالجزيققة .. صققالحوه علققى أن يكونققوا أعوانققا للمسققلمين  ,ولكققنهم لمققا طلبققوا األمققان والصققلح
علقى أن يقومققوا بمققا , طلققب مققن سقراقة بققن عمقرو أن يضققع عنققه وعمقن معققه الجزيققة" ملكقا فققي أرمينيقا يققدعى شققهر بقراز 

وال بد من الجزاء ممن يققيم , ذلك ممن كان معك على هذا ما دام عليه قبلنا: وقال, فقبل سراقة, يريده منهم ضد عدوهم
 .(5)" فذجازه وحسنه , وقد كتب سراقة بذلك إلى عمر.. وال ينهض 

 :أو وفاته, إمال  الذمي -3

رواه  لما, مذهب الحنفية والمالكية أن الجزية تسقط عن الذمي بإسالمه أو موته بعد وجوبها عليه بسنة أو أكثر
 ,وألنها وجبت عقوبة على الكفر, (6)"ليس على المسلم جزية : " قال س رضي اهلل عنهما أن النبي ابن عبا

 . (7)وال تبقى بعد الموت , وعقوبات الكفر تسقط باإلسالم

                                           

 , 031/الخراج : أبو يوسف( 1)
 .534 -533/تاريخ البالذري , 4/04تاريخ الطبري ( 2)
 .521/تاريخ الطبري ( 3)
 .501/تاريخ البالذري ( 4)
 .2/524تاريخ الطبري ( 5)
مسققند الفققردوس . )وابققن أبققي شققيبة فققي مصققنفه, وسققكت عنققه, والققدارقطني فققي السققنن, والطبرانققي فققي األوسققط, دوسأخرجققه الققديلمي فققي مسققند الفققر ( 6)

 (.5/404مصنف ابن أبي شيبة , 4/021سنن الدارقطني , 4/333المعجم األوسط , 3/311
 .3/043شرح الزرقاني على خليل , 5/544الفتاوى الهندية ( 7)
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فتوخققذ بعققد إسققالم , إذا مققر علققى وجوبهققا سققنة فققذكثر, ويققرى الشققافعية أن الجزيققة ال تسقققط باإلسققالم أو المققوت 
وققد اسقتوفى , وسقكنى دار اإلسقالم, ألن الجزيقة وجبقت عوضقا عقن حققن دم القذمي, تركتقه بعقد موتقه وتوخذ من, الذمي

 .(1)البعض فيجب عليه أداء ما يقابله 
ققل للقذين كفقروا إن ينتهقوا يغفقر ): لقولقه تعقالى, ومذهب الحنابلقة سققوط الجزيقة عقن القذمي إذا أسقلم بعقد الحقول

اإلسقققالم يجقققب مقققا : " ققققال فققي قصقققة إسقققالمه أن رسقققول اهلل  ن العقققاص ومقققا رواه عمقققرو بققق, (2) (لهققم مقققا ققققد سقققلف
ألن الجزية دين وجب علقى القذمي فقي , بل توخذ من تركته, إال أنها ال تسقط بموته إذا كانت وفاته بعد الحول ,(3)"قبله

  . (4)فال يسقط بموته كديون اآلدميين , حياته

 :فوات وقت وجوبها دو  امتيفائها منه -4

فيقققرى الصقققاحبان , لفقهقققاء فقققيس مقققدى سققققوط الجزيقققة بمضقققي المقققدة علقققى وجوبهقققا عليقققه دون اسقققتيفاءاختلقققف ا
فقال يسققط بمضقي مقدة , ألنهقا حقق مقالي يجقب فقي نهايقة الحقول. عقدم سققوط الجزيقة بمضقي المقدة, والشافعية والحنابلقة

ألنها , السنة التي هو فيها حتى تنقضيويرى أبو حنيفة ألن الذمي ال يطالب بجزية السنين الماضية وال ب. (5)استحقاقه 
بحيقث يقتصقر علقى , ولمقا كانقت الحقدود تتقداخل, وأمقر اسقتيفائها إلقى اإلمقام كالحقدود, ألنها وجبقت علقى سقبيل العقوبقة

 .(6)فكذا الجزية , إحداها

 :طروء بع  األعذار المانعة م  وجوب الجلية -5

, ونحوهقا, كفققر وعقوز وزمانقة وكبقر, دفعهقابطقروء مقا يمنعقه مقن , يرى بعض الفقهاء سقوط الجزية عقن القذمي
عنقد عجقزه , ويقرى المالكيقة سققوطها, سقنة فقذكثر فإال أنهقم اشقترطوا دوام هقذه األعقذار نصق, وهو ما ذهب إليه الحنفيقة
ويقققدل لسققققوطها عنقققه بهقققذه , (7) إال أنقققه ال يطالقققب بهقققا بعقققد زوال سقققبب العجقققز عقققن دفعهقققا, عقققن أدائهقققا لسقققبب أو آخقققر

وجعلقت لهقم,  : "الوليقد ألهقل الحيقرة بقالعراق, وكقانوا مقن النصقارى فقي عققد الذمقة القذي كتبقه خالقد بقنء مقا جقا: األعذار
يتصقدقون عليقه, طرحقت  عن العمل, أو أصابته آفة من اآلفات, أو كان غنيًّا فافتقر وصار أهقل دينقه أيما شيخ ضعف

عقدد كبيقر مقن الصقحابة,  عهقد أبقي بكقر وبحضقرةوكقان هقذا فقي , (8)" وِعيل من بيت مال المسقلمين هقو وعيالقه ,جزيته
دَّيق ولم ينكر عليه أحد, ق وقد كتب خالد به إلى الصَّ ا يهودي قا, اومثل هذا ُيَعقد إجماع  يسقذل  ورأى عمقر بقن الخطقاب شقيخ 

فذخذه وذهب به إلى خازن بيقت مقال المسقلمين,  الناس, فسذله عن ذلك, فعرف أن الشيخوخة والحاجة ألجذتاه إلى ذلك,
الجزيقة  مقا أنصقفناه إذ أخقذنا منقه" : بيت المال ما يكفيهم ويصلح شقذنهم, وققال فقي ذلقك وأمره أن يفرض له وألمثاله من

                                           

 .4/541المنهاج , 5/541المهذب ( 1)
 .من سورة األنفال 33من اآلية ( 2)
رواه أحمقد والطبرانقي إال أنقه ققال حقدثني عمقرو بقن : وققال الهيثمقي, وسقكت عنقه, والبيهقي في سقننه, أخرجه أحمد والديلمي والحارث في مسانيدهم( 3)

مجمققع , 1/053سققنن البيهققي , 5/134 مسققند الحقارث, 0/003مسققند الفقردوس , 4/013مسقند أحمقد ) .العاصقي مقن فيققه إلقى أذنققي ورجالهمقا ثقققات
 (.01/33الزوائد 

 .0/113كشاف القناع , 3/200المغني ( 4)
 .3/205المغني , 5/034المحرر , 1/055بدائع الصنائع , 01/35المبسوط ( 5)
 .3/011أحكام القرآن : الجصاص, 01/35المبسوط ( 6)
 .0/345بلغة السالك , 3/042شرح الخرشي , 5/544الفتاوى الهندية , 3/315الدر المختار ورد المحتار ( 7)
 .044/الخراج : أبو يوسف( 8)
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َمققرَّ فققي طريقققه بقققوم مجققذومين مققن النصققارى,  مققن أرض دمشققق" الجابيققة"عنققد مقدمققِه و , (1)" شققاب ا, ثققم نخذلققه عنققد الهققرم
  .(2) لقوتيجرى عليهم ا فذمر أن يعطوا من الصدقات, وأن

 

 الفرع الثالث
 دفـع الخـراج

  في عرف الفقهاء الخراجمعنى: 
 .(3) ما يحصل من ريع األرض أو كرائها أو هو, هو الوظيفة المعينة التي توضع على أرض 
حيقث تركهقا بيقد , فققد ضقربه عمقر علقى أرض العقراق عنقد فتحقه لهقا, وضرب الخراج على أرض الذمي مشروع 

 .(4)وعلى أراضيهم الخراج بعد مشاورة الصحابة وموافقتهم , رءوسهم الجزية فضرب على, أصحابها
 أنواع الخراج: 
, مراعقى فيقه مسقاحتها ونقوع مقا يقزرع بهقا, وهقو مقا يفقرض علقى األرض: خراج الوظيفذة: األول: للخراج نوعقان 

, ب أرض بيضقاء تصقلح للزراعقةوفرض علقى كقل جريق, حيث استبقاها بيد أهلها, وهذا النوع فعله عمر في سواد العراق
وكققان هققذا بمحضققر مققن , وجريققب الكققرم عشققرة دراهققم, وعلققى جريققب الرطققب خمسققة دراهققم, قفيققزا ممققا يققزرع فيهققا ودرهمققا

بحيقث يكقون الواجقب نسقبة معينقة , وهقو القذي يفقرض علقى األرض: خذراج المقامذمة: الثذاني, الصحابة فلقم ينكقر عليقه
   .(5) ي أرض خيبرف وقد فعله النبي , مما يخرج منها

 أنواع األرا ي الخراجية: 
, حيقث يضققرب عليهقا الخققراج, إذا أققرت بيققد أهلهقا, األرا ذذي المفتوحذة عنذذوا: فمنهقا: األراضقي الخراجيقة أنققواع 

حيقققث تكقققون : األر  التذذذي صذذذولح عليهذذذا أهلهذذذا: ومنهقققا, وغيرهمقققا, وأرض مصقققر, كالقققذي فعلقققه عمقققر بقققذرض السقققواد
حيقققث , وأرض نصقققارى تغلقققب, التقققي صقققولحوا عليهقققا لققققاء ألفقققي حلقققة زمقققن النبقققي , انكقققذرض نصقققارى نجقققر , خراجيقققة

وأرض الغنيمقة إذا حصقل , إذا أحياهقا ذمقي األر  المذوات: ومنهقا, صالحهم عمر على أن يذخذ منهم العشقر مضقاعفا
  .(6) األر  العشرية إذا تملكها الذمي: ومنها, عليها بمشاركته في القتال مع المسلمين

 ار الخراج الم روب على األر مقد: 
أن تققديره متققروك , فيقرى الشققافعية والحنابلقة وغيقرهم: اختلقف الفقهقاء فقي تققدير الخققراج المضقروب علقى األرض 

ويققرى الحنفيققة جققواز , كمققا فعققل عمققر بققذرض السققواد, بحيققث يراعققي فققي تقققديره طاقققة األرض, إلققى رأي اإلمققام واجتهققاده
 ,الف بينهم في الزيادة على ما فرضهقعلى خ, راضي الخراجيةالنقصان عما فرضه عمر على األ

ن كان الراجح في المذهب عدم الزيادة عليه  .(7) وا 
 

                                           

 .054/المصدر السابق ( 1)
 .011/فتوح البلدان : البالذري( 2)
 .035/التعريفات : الجرجاني, 032/أنيس الفقهاء : القونوي( 3)
 .3/431أحكام القرآن : الجصاص( 4)
 .3/342رد المحتار  ,43, 5/45بدائع الصنائع , 01/11المبسوط ( 5)
 .23, 22 -5/24بدائع الصنائع , 41 -23, 44/الخراج : أبو يوسف( 6)
 , 0/134شرح منتهى اإلرادات , 043/األحكام السلطانية : الماوردي, 34/الخراج : أبو يوسف, 5/533الفتاوى الهندية ( 7)
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  مدى ارتباط الخراج بامتغالل األر: 
ولقذا فقإن مقن تمكقن مقن , ولقيس االنتفقاع الفعلقي, هو التمكن من االنتفاع بها, مناط فرض الخراج على األرض 

فقإن اسقتحقاقه , إال أن يكقون الخقراج مقاسقمة, ولم يفعل فإنه يلزم بدفع خراجها, الذمة بذي وجهاستغالل أرضه من أهل 
, وعنققد عجققز صققاحب األرض عققن اسققتغاللها, وخققروج غلتهققا التققي تتعلققق بهققا المقاسققمة, يتوقققف علققى اسققتغالل األرض

ويذخققذ الخققراج ومققا أنفققق عليهققا مققن , أو يقققوم اإلمققام بتذجيرهققا مققن بيققت المققال, يطلققب اإلمققام منققه دفعهققا لمققن يسققتغلها
  .(1)فإن لم يتمكن من ذلك باعها وأخذ الخراج من ثمنها , أجرتها
 مدى مقوط الخراج ع  األر  بإمال  صاحبها: 
فقققد روي أن , هبققل يققدفع عنهققا مققع إسققالم, أن الخققراج ال يسقققط بإسققالم صققاحب األرض يققرى فريققق مققن الفقهققاء 

وروي مثقل هقذا عقن , إن أرضك أخذت عنوة: وقال له, فلم يقبل, عن أرضي الخراجإني أسلمت فضع : رجال قال لعمر
ن , وأخذنا من أرضقك, إن أقمت في أرضك رفعت الجزية عن رأسك: فقال له, فقد روي أن ذميا أسلم في زمانه, علي وا 

, يقدفعون عنهقا الخقراجوكقانوا , وقد كان البن مسعود والحسن وغيرهما أرض بسواد العقراق, تحولت عنها فنحن أحق بها
ويقرى مالقك أن خقراج األرض , فيلتقزم بقه بعقد إسقالمه, والمسقلم مقن أهقل االلتقزام بهقا, وألن الخراج مئونة األرض الناميقة

 . (2)اعتبارا للخراج بالجزية التي تسقط بإسالم صاحبها , يسقط بإسالم صاحبها

 رابعالفرع ال 
 دفـع العشــور

 معنى العشر في عرف الفقهاء: 
 ما يوخذ من تجارة أهل الحرب, وأهل الذمة عندما يجتازون بها حدود الدولة اإلسالمية, وقد كان يوخذ في 

 .(3) القديم عشر ما يحملونه ما يوخذ من تجارة أهل الحرب, وأهل الذمة عندما يجتازون بها حدود الدولة اإلسالمية

  حك  أخذ العشور م  أهل الذمة وغيره: 
مقا : وممقا يقدل لقذلك, مسلمين أو غيره مشروع, من يمرون بتجاراتهم عبر أرجاء الدولة اإلسالميةأخذ العشور م 

: فقققال عمققر, يققا أميققر المققومنين تقلققدني المكققس ؟: " فقققال أنققس, بعققث أنققس بققن مالققك لجبايققة العشققور روي أن عمققر 
, ومقن القذمي نصقف العشقر, ربع العشر وأمرني أن آخذ من المسلم, قلدني أمور العشور, قلدتك ما قلدني رسول اهلل 

ومقن القذمي نصقف , خذوا من المسقلم ربقع العشقر: وقال لهم, وقد روي أن عمر نصب العشار, (4)"ومن الحربي العشر 
فكققان إجماعققا مققنهم علققى , فلققم ينكققر عليققه أحققد مققنهم, وكققان ذلققك بمحضققر مققن الصققحابة, ومققن الحربققي العشققر, العشققر

 .(5)مشروعيته 
 
 

                                           

 . 024 -023/األحكام السلطانية : أبو يعلى, 024, 041 -044/طانية األحكام السل: الماوردي, 5/24بدائع الصنائع , 33, 01/35المبسوط ( 1)
 .31/األموال : أبو عبيد, 40/الخراج : يحيى بن آدم, 01/33المبسوط ( 2)
 .533/معجم لغة الفقهاء : محمد رواس. د( 3)
وأشققار إليققه الطحققاوي فققي , ح وقفققه علققى عمققروصققح, وذكققره ابققن حجققر فققي الدرايققة, ورفعققه الطبرانققي فققي األوسققط, أخرجققه عبققد الققرزاق فققي مصققنفه( 4)

 (.0/443مختصر اختالف العلماء : الطحاوي, 5/311نصب الراية , 0/540الدراية . )مختصر اختالف العلماء
 .233/األموال : أبو عبيد, 3/43نيل األوطار , 3/203المغني , 5/32بدائع الصنائع ( 5)
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  العشور على تجارا الذميي  شروط فر: 
بالغقا نصقاب الزكقاة , أن يكقون معقدا للتجقارة: اعتبر فريق من الفقهاء فقي وجقوب العشقر علقى مقال تجقارة القذمي 

فإنهقا تقدل علقى اعتبقار ذلقك , لآلثار المروية عن عمر, وهو ما ذهب إليه الحنفية وجمهور المالكية والحنابلة, في المال
ن كققان بعققض المالكيققة والحنابلققة ال يشققترطون بلققو  نصققاب الزكققاة فيققه, ال الققذميينفيمققا يجققب تعشققيره مققن أمققو  فيجققب , وا 

نمقا هقو معتبقر بالجزيقة علقى القرءوس, باعتبقار أنقه لقيس زكقاة, تعشير هذا المقال ققل أو كثقر وهقذه ال يعتبقر النصقاب , وا 
إذا انتقققل بققه مققن بلققد إلققى , معققد للتجققارةويتفققق الفقهققاء علققى أن هققذه الضققريبة ال تفققرض إال علققى مققال الققذمي ال, لوجوبهققا

ن أعد للتجارة وبلغ النصاب , أما ماله في داخل البلد فال ضريبة عليه, آخر  .(1)وا 

 بتكرار التنقل بالمال ريبة مدى تعدد ال: 
لمقا روي , (2)ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن مقدار الضريبة التي توخذ مقن القذمي هقي نصقف العشقر  

ومقن تجقار أهقل , فذمرني بذن آخذ من تجار أهقل الحقرب العشقر, استعملني عمر على العشر: " زياد بن حدير قال عن
 بعثنقي عمقر : "ققال, ومثقل هقذا روي عقن أنقس بقن مالقك, (3)"ومقن تجقار المسقلمين ربقع العشقر , الذمة نصف العشر

ومققن أهققل الذمققة نصققف , لتجققاراتهم ربققع العشققروكتققب لققي عهققدا أن آخققذ مققن المسققلمين ممققا اختلفققوا فيققه , علققى العشققور
 .(5)وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز , (4)"ومن أهل الحرب العشر , العشر

ال توخذ منه إال مرة واحدة , يرى جمهور الفقهاء أن هذه الضريبة التي توخذ من الذمي على ماله المعد للتجارةو 
كتققب إلققى " لمققا روي أن عمققر , (6) الحنفيققة والشققافعية والحنابلققةوهققو مققا ذهققب إليققه , عنققد مققروره بققه مققن بلققد إلققى آخققر

, (8)وكققذا فعققل عمققر بققن عبققد العزيققز , (7)"هققذه الضققريبة يققذمره أن ال يذخققذها عققن المققال إال مققرة واحققدة فققي السققنة جققابي 
 .(9)ويرى المالكية أنها تجب على الذمي في ماله في كل مرة ينتقل فيها بماله من بلد إلى آخر 

 خذ هذ  ال ريبة م  الممتأمني أ: 
 :فقد اختلف الفقهاء في مدى أخذ الضريبة منه عليه, إذا دخل المستذمن دار اإلسالم بمال التجارة 
فيرى المالكية والحنابلة أنه , على تفصيل بينهم في مقدارها, أنها توخذ منه, فمذهب المالكية والشافعية والحنابلة 

فقققإن تقققاجر بهقققذا المقققال فقققي الدولقققة , وبمققققدار مقققا شقققرط, عية أنهقققا توخقققذ بالشقققرط عليهقققاويقققرى الشقققاف, يوخقققذ مقققنهم العشقققر
 .(10)اإلسالمية أخذ منه العشر 

                                           

 . 0/153كشاف القناع , 3/201المغني , 231, 232, 233/موال األ: أبو عبيد, 032, 033/الخراج : أبو يوسف( 1)
 .3/201المغني , 4/014األم , 43/الخراج : يحيى بن آدم, 033/الخراج : أبو يوسف, 5/33بدائع الصنائع ( 2)
 .233/األموال : أبو عبيد( 3)
 .032/الخراج : أبو يوسف( 4)
 .234/األموال : أبو عبيد, 031/المصدر السابق ( 5)
 .0/153كشاف القناع , 3/203المغني , 4/013األم , 0/033الفتاوى الهندية , 5/31بدائع الصنائع ( 6)
 .034/الخراج : أبو يوسف, 233/األموال : أبو عبيد( 7)
 .234/األموال : أبو عبيد( 8)
 .3/044شرح الزرقاني على خليل , 0/141منح الجليل ( 9)
 .0/153كشاف القناع , 3/250المغني , 4/052األم , 2/011مختصر المزني , 0/342الشرح الصغير , 3/043شرح الزرقاني على خليل ( 10)
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أخقذ فقإن كقانوا يذخقذون مقن تجقار المسقلمين ضقريبة , ويرى الحنفية أنهم يعاملون بمثل ما يعاملون به المسقلمين 
ن كانوا ال يذخذون منهم ضريبة لم يوخذ, ها منهمبمقدار  كقم نذخقذ مقن : " لما روي أن عاشرا كتقب إلقى عمقر, (1) منهم وا 

  .(2)"خذ منهم العشر : فقال, العشر: قال, كم يذخذون منا ؟: فقال, تجار أهل الحرب ؟
 المطلب الثاني

 الواجبات االجتماعية
 الفرع األول

 احترام شعائر ومعتقد المسلمين

وأن ال يظهققروا , ورمققوز اإلسققالم, وكتققابهم, ومعتقققدهم, يجققب علققى أهققل الذمققة والعهققد احتققرام شققعائر المسققلمين 
أو أن يروجقوا مقن , وكتابقه فقال يجقوز لهقم سقب اإلسقالم ورسقوله  ,أو بمعتقدهم أو شقعائرهم أو رمقوزهم, استخفافا بهم

ي اإلسقالم وطعقن فق, ة المسقلمينألن إظهقار ذلقك ازدراء بعقيقد ,العقائد واألفكار ما ينقافي عقيقدة الدولقة اإلسقالمية ودينهقا
فققد نقضقوا ذمقتهم مقع , فإن أخلقوا بهقذا الواجقب, وتلك من شروط منحهم الذمة, الذي قامت عليه الدولة التي يقيمون بها

أو سققب اهلل , أو القققرآن الكققريم, طعققن الققذمي فققي اإلسققالم: الذمققةعقققد ذكققر جمهققور الفقهققاء مققن نققواقض ولققذا , المسققلمين
والمسقتذمن فقي ذلقك كذهقل  ,(3).. "أو فتنتقه لقه عقن دينقه , الطريق على مسلم أو قطعه, بسوء أو ذكر رسوله , تعالى
ولققم يعاقققب , فذهققدر دمهققا, ولققذا فقققد شققتمت يهوديققة مسققتذمنة رسققول اهلل , ويققنقض عقققد أمانققه بهققذه النققواقض, الذمققة
    .(4)وقد كان موادعا , فذهدر دمه, وهجا أنس بن زنيم رسول اهلل , قاتلها

 

 نيالفرع الثا
 دم إظهار ما يباح لهم مما يحرم على المسلمين  ع

 ,وبيعها, كشرب الخمور, ى المسلمينمما يحرم عل, يجب على أهل الذمة االمتناع عن إظهار ما يباح لهم  
لما فيه , أو أداء شعائر دينهم علنا, وعدم المجاهرة بالفطر في رمضان, وبيعه وابتياعه, وتناول لحم الخنزير, وابتياعها

كما يمنعون من إظهار الفسق الذي يعتقدون , وألنه المنقول عن عمر وعلي رضي اهلل عنهما, استخفاف بالمسلمينمن 
وأخذهم الربا : " قال تعالى, ألنهم ممنوعون من التعامل به, ويمنعون من التعامل بالربا, ونحوها, كالفواحش, حرمته

إما أن تذروا الربا : " حيث قال لهم, رى نجران من التعامل بالربامنع نصا وقد روي أن رسول اهلل , (5)"وقد نهوا عنه 
 .(6) "الربا أو تذذنوا بحرب من اهلل ورسوله 

 

 :نتائج البحث
ما يتمتع به : والمواطنة, الحكيم الشارع يقررها واالستئثار االختصاص سبيل على للشخص ثابتة مصلحة: الحق -0

سواء أقام بها أو غادرها إلى , ضاها تجنسه بجنسية هذا البلداقت, من انتسب لبلد أو وطن معين من حقوق ومزايا
والتمتع بالحقوق , حق اإلقامة في دولة اإلسالم, جعل اإلسالم لغير المسلمين بمقتضى عقد الذمةوقد , غيرها

                                           

 .0/234فتح القدير , 5/31بدائع الصنائع , 5/011المبسوط ( 1)
 .013/الخراج : يحيى بن آدم, 4/533شرح السير الكبير ( 2)
شققرح منتهققى اإلرادات , 3/252المغنققي , 4/523مغنققي المحتققاج , 3/041ليققه شققرح الخرشققي وحاشققية العققدوي ع, 0/355تبيققين الحقققائق : الزيلعققي( 3)

 .05/الصارم المسلول على شاتم الرسول : ابن تيمية, 0/144
 .43, 41/الصارم المسلول ( 4)
 .من سورة النساء 040من اآلية ( 5)
 . 2/015البدائع ( 6)
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معنى وهو تطبيق عملي ل, ما التزموا بما يلتزم به المسلمون تجاه هذه الدولة, والمزايا التي يتمتع بها المسلمون
 .المواطنة بالمفهوم الذي يريده المعاصرون من إطالق هذا المصطلح 

, والصابئة, أهل الكتاب من اليهود والنصارى: هم, غير المسلمين الذين يتصور وجودهم بالدولة اإلسالمية -5
وااللتزام  ,بشرط بذل الجزية, على دينهمون يقر ف-ومن يمنحون الذمة , والمرتدون, والمشركون, والدهرية, والمجوس

 .دون من عداهم , والمجوس, أهل الكتاب: من هوالء هم -بها ونبنظام الدولة اإلسالمية التي يقيم

إال أن , وهو عقد الزم من طرفيه, وبذحكام اإلسالم, والتزام من عقد له بدفع الجزية, تذبيده: يعتبر في عقد الذمة -3
 .وتزول آثاره في حقه , فينتقض حينئذ, يكون ثمة ما ينقضه من قبل من عقد له

وقد وردت عبارة مماثلة لها , وهي لم يصح رفعها, متعلقة بذهل الذمة وردت عبارة رفعها البعض إلى رسول اهلل  -4
, لهم حقوق المسلمين وعليهم واجباتهم, حيث يكونون والحال هذه مسلمين, في سياق حديث يقيد ذلك بإسالمهم

أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين في المعامالت التي , هاوغاية ما تدل عليه العبارة المدعى رفع
 .دون غيرها , يجرونها

, ومنحهم حرية إقامة شعائر دينهم, ولم يلزم أحدا منه على اعتناق اإلسالم, كفل اإلسالم ألهل الذمة حرية المعتقد -2
وقد أبقى المسلمون دور عبادة , واثيقوأعطوا على ذلك العهود والم, دون اعتراض أحد من المسلمين عليهم فيها

صالح دور عبادتهم في بالدهم المفتوحة , فلم يهدم شيء منها, أهل الذمة في البالد المفتوحة وأجيز لهم إقامة وا 
 .ولم يبح لهم إقامتها في الجزيرة العربية , دون المفتوحة عنوة, صلحا

, والحدادة, والصياغة, والزراعة, والصناعة, والتعليمالطبابة : ومزاولة مهن, والعالج, ألهل الذمة حق التعلم -4
, والتجارة, واالستئجار, واإلجارة, واالبتياع, كالبيع: ولهم حق مباشرة المعامالت المختلفة, وأنواع الحرف, ونحوها

حياء الموات, والشفعة, والرهن, والقراض, واالقتراض, واإلقراض  .ية الدولة اإلسالمفي , ونحوها, والمشاركة, وا 

لمققا ورد مققن نصققوص الشققرع , ألصققل العققام هققو عققدم جققواز تققولي غيققر المسققلم علققى المسققلم واليققة عامققة أو خاصققةا -8
إال أنه أجيز استخدامهم في بعض األعمال غير , أو الركون إليهم, أو بطانة, الناهية عن مواالتهم واتخاذهم أولياء

أو تعظيما لشذن , في استعمالهم نوع استطالة على المسلمينيكن إذا لم , المهمة عند الضرورة أو الحاجة إليها فيها
ال يكقون فقي ذلقك واليقة  أنو , ولقم يكقن مقن شقذن مقا يسقتعملون فيقه اطقالع علقى دواخقل أمقور المسقلمين, أهل الذمة

يعهقد إذا لقم , مذمونقا, حسقن القرأي فقي المسقلمينوكقان المسقتخدم , العامقة أو الخاصقة المسلمينأمر من أمور على 
 .لة منه أو استعالء على المسلمين بذمر يكون فيه استطا إليه

وجعقل سقبيل لهقم , لمقا فيقه مقن اسقتعالء وتطقاول, ال يجوز تولي الذميين شقيئا مقن أعمقال وزارة التفقويض أو التنفيقذ -3
كقققان  بقققذن, معنقققد الحاجقققة إلقققيه إالوال يجقققوز انضقققمامهم إلقققى الجقققيش أو االسقققتعانة بهقققم فقققي قتقققال , علقققى المسقققلمين

 .ال قادة, فينضمون كذفراد, ينمن يوثق بهم في أمر المسلكان غير المسلمين ممو  ,لمون قلةالمس
إال أنهققع يجققوز أن يققولى , لعققدم تققوافر شققروط القضققاء فيققه, ال يجققوز توليققة غيققر المسققلمين القضققاء بققين المسققلمين -3

حكمقا بقين المسقلمين أو فقي وال يجقوز أن يكقون م, للفصقل فقي المنازعقات التقي تكقون بيقنهم, القضقاء بقين أهقل دينقه
إال أنقه يجقوز تحكقيم غيقر المسقلم فقي , ألن شروط القضاء معتبرة فقيمن يتقولى التحكقيم, خصومة أحد طرفيها مسلم

 .للحاجة إليه في هذه الحالة , الخصومات التي تنشذ في بلد ليس فيها قضاء إسالمي أو محكمون مسلمون
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لما , أو نحوها, أو النقابية أو الفئوية, ي المجالس النيابية أو الشوريةال يجوز استنابة غير المسلم عن المسلمين ف -09
فضقال عقن أن المجقالس , وهقو منهقي عنقه شقرعا, وجعل والية وسبيل لقه علقيهم, فيه من االستعالء على المسلمين

أو تصقققادم التقققي ينبغقققي أن ال تخقققالف الشقققريعة اإلسقققالمية , النيابيقققة أو الشقققورية تتقققولى سقققن الققققوانين والتنظيمقققات
 .وغير المسلم يجهل ذلك كله , أو تتنافى مع مقاصدها, قواعدها

الحققققق فققققي سققققالمة أنفسققققهم وأبققققدانهم وأعضققققائهم , كفققققل اإلسققققالم بنصوصققققه التشققققريعية وتطبيقاتققققه العمليققققة للققققذميين -00
فحرمققت نصوصققه , وكققذا حقهققم فققي حمايققة أعراضققهم أن تنتهققك وأمققوالهم أن تسققرق أو تغصققب أو تنهققب, ومنافعهققا

وجقاء الوعيقد الشقديد علقى مقن يمقارس ققوال أو فعقال مقن شقذنه إهقدار , فعل يفضي إلقى إهقدار حققوقهم فقي ذلقك كل
 . فضال عن إيجابه العقوبات البدنية والمالية على من يرتكب جرما يفضي إلى شيء من ذلك, هذه الحقوق

, فقال يجبقرون علقى حكقم اإلسقالم, يقنهمألحكقام د, خضع أهل الذمة فيما يتعلق بعباداتهم وأنكحتهم وفرقهم وآثارهقاي -05
فقققإن التشقققريع اإلسقققالمي هقققو الواجقققب , ومقققا يرتكبونقققه مقققن جقققرائم ومخالفقققات, أمقققا معقققامالتهم فقققي الدولقققة اإلسقققالمية

أمققا إذا تحققاكموا إلينققا ورضققوا , وأنهققم يلزمققون فققي شققذنها بذحكققام اإلسققالم وبمققا يقضققي بققه القاضققي المسققلم, التطبيققق
فقإن علققى القاضقي المسقلم أن يصقدر حكمققه , علققق بالقضقايا التقي يتبعقون فيهققا أحكقام ديقنهمبذحكقام اإلسقالم فيمقا يت
 .وأن يلزمهم بما حكم به , فيها وفق شرع اهلل تعالى

ولققو كققان , وأن يققدافعوا عنهققا ضققد مققن أرادهققا بسققوء, يجققب علققى الققذميين حمايققة الدولققة اإلسققالمية التققي يقيمققون بهققا -03
 .صحة المسلمين ونصرتهم وأنه يجب عليه منا, واحدا منهم

سقليم مقن العمقى , في حق كل ذكر بالغ عاقل حر, يجب على الذميين دفع الجزية التي يقررها ولي أمر المسلمين -04
أو كانقت دولقة اإلسقالم , وتسققط الجزيقة عمقن شقارك فقي القتقال مقع المسقلمين, ققادر علقى الكسقب, والكبر والزمانقة

أو طقرء سقبب مقانع مقن , أو فقات وققت وجوبهقا دون أن توخقذ منقه, مقاتأو أسقلم أو , عاجزة عن تحقيق األمن لقه
 .ونحو ذلك , كالفقر والعوز والزمانة والكبر: التزامها

إذا , وفقق مقا يققدره ولقي األمقر فقي حقق كقل ذمقي, يجب على الذميين دفع خراج عقن األراضقي التقي أققرت بذيقديهم -02
ال أخقذها منقه , بقل يجبقره ولقي األمقر علقى ذلقك, تفقاع بهقاوال يمكن مقن تعطيقل االن, كان يتمكن من االنتفاع بها وا 

 .واستغلها بمال من بيت مال المسلمين
 .التي يمرون بها عبر أقطار اإلسالم ودوله, على أهل الذمة والعهد أن يدفعوا ضرائب عن أموال تجارتهم -04
وعليهم أن ال يظهروا شيئا , لمينومعتقد المس, يجب على أهل الذمة احترام شعائر اإلسالم وأحكامه ورموزه وكتابه -01

واألكقل والشقرب فقي نهقار , ولحومقك الخنزيقر, كتنقاول المسقكرات, إذا كان مما يحرم على المسقلمين, مما يباح لهم
 .  وعدم إظهار شعائر دينهم على المسلمين , رمضان

بيي  والمرملي  وآله وصحبه والصالا والمال  على خات  الن, والحمد هلل رب العالمي , هذا ما يمر اهلل تعالى به
 .                                                                 والتابعي  

 عبد الفتاو محمود إدريس. د.أ 
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 :مشروع قرار

بمذا تت ذمنه , حذق المواطنذةفيكو  له  بمقت اها , مجوس ذمة المملمي يمنح أهل الذمة م  اليهود والنصارى وال)
وال يمذتعا  بهذ  فذي عمذل هذو مذ  , حقهذ  فذي ملاولذة األعمذال والمعذامالتو , عصمة دمهذ  وأمذواله  وأعرا ذه م  

ويمذتعا  , وال يمتق و  وال يحكمو  في ق ية بذي  ممذلمي  أو فيهذا خصذ  ممذل , الواليات العامة على المملمي 
, بال وابط التي اعتبرها الفقهاء لذلك, والدفاع ع  األم  الداخلي أو الخارجي, به  عند الحاجة في األعمال اإلدارية

فذإ  تحذاكموا إلينذا فيهذا حكمنذا بالتشذريم , وال يلتلمو  بأحكا  اإلمال  فيما يتعلق بذأمور معتقذده  وأحذواله  األمذرية
علذيه  احتذرا  أحكذا  اإلمذال  ويجذب , ناياته  فإنه  يللمو  بأحكا  اإلمال أما معامالته  وج, اإلمالمي وأللمناه  به

     (. وعد  إظهار شيء مما أبيح له  أو ممارمة شعائره  بح را المملمي , وشعائر  ورمول 
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

، والصالة والسالم على  نىن الحمد هلل الذي هدانا لإلسالم وشرح صدورنا بنوره الذي ال يضام

بعثى  هللا ععىا   ناحيىىا ل وىالم وهاأليىا لسنىىام، سىيدنا نثمىىد امةعىول بالرحمىح والسىىالم، وامثةىح والىىو م 

م، ونىن سىار على  ن  مىم بين ألانام، وعل   ل  وصحة  نصابيح الوالم والتىابعين لمىم نىن ألا مىح ألاعىالا

اإ   يوم القيام 

نىىىن هحةىىى  و ىىىان نىىىن هه ىىى ، ونىىىن وبعىىىد  ىىىمن اسىىىالم لىىىاي رحمىىىح ل عىىىامين،  يعىىى   بىىىين  مرانيىىى  

، ألنىىىىى  أليىىىىىن هللا الىىىىىذي  عانىىىىىد   قىىىىى   ىىىىى  الىىىىىدنيا بمةىىىىىده رغىىىىى  عنىىىىى  ولدنىىىىى  لىىىىىم  عىىىىىاأله ولىىىىىم يثىىىىىار  هه ىىىىى 

لنبيىى  إبىىراهيم ع يىى  السىىالم الىىذي ألعىىا أله ىى   كمىىا لىىا الربوبيىىح،  ييبىىس امسىى م والاىىا ر والجىىي وال ىىالر، 

ا}احرن  هن يرزق نن  نن ننهم نن الثمرات،  قا  الحق  ىَرااَوَنن 
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وهىىو امىىن ذ الىىذي سىىار ع يىى  امصىىَ   صىىل  هللا ع يىى  وسىى م حينمىىا عىىا    ىى  امدينىىح ا[61:االح ىىرات]

نخت ف الَوا ف عل  نةده امواطنىح امتعاونىح  ى  السىراي والضىراي، ولىد لعىد اسىالم هىذا امةىده نىن 

نيح نثىىو رعاياهىىا لتعانىىد الاىىد بالقسىىا والعىىد  عَىىاي وحدمىىا، وتراثنىىا ال ق ىى  والةىىات الدولىىح اسىىالا

نل ي بهىذه امعىا س ا سىانيح النبي ىح، ال كمىا يتصىوره ال ىاه ون هن غيىي امسى مين هىم الىذين يتعىان ون 

والعدالىىح،  اإلسىىالم سىىابق لىىذل ، ونثقىىق ل معىىا س ا سىىانيح النبي ىىح لاىىد ه ىىراأل ام تمىى ،  باإل سىىانيح

 منى  نىا  ىىان حانيىا لهيىي هه ىى  إال وهىو حىان ع ىىذهم، ونىا يأ ىذ نىىنهم إال و هعَىاهم هك ىي نمىىا ه ىذ، وهىىذه 

ا.الحقيقح ي   هن تاون ناث ح ل عيان    نخت ف الة دان
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لَىرح هىذه امسىألح لاى ألاأل وضىوحا ل نىا ،  26ولد و ق ن مى  ال قى  اسىالنس  ى  هىذه الىدورة 

وليع م امس مون والىههم نثىو هبنىاي هوطىامهم نمىن هىم ل سىوا على  أليىنهم، ونىن ي ىد ع ىذهم نىن غيىيهم، 

ا.حت  تت ل  امعا س اسالنيح النبي ح باد هبعاألها

  ولىىد هسىىمم   ىى  هىىىذا اموضىىوث بهىىذا الةثىىىهللا امتواضىى ، سىىا ال هللا ععىىا   هن ه ىىىون لىىد و قىى   ىىى

اطرح  وبثث 

ا.وصل  هللا وس م وبارك عل  سيدنا نثمد وعل   ل  وصحة 

ا
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 تعريف غير املسلم

ا. عرف غيي امس م إال بمعر ح نقيض  وهو امس مال 

امسىىىىى م هىىىىىو نىىىىىن   ىىىىىمد هن ال إلىىىىى  إال هللا وهن نثمىىىىىد رسىىىىىو  هللا صىىىىىل  هللا ع يىىىىى  وسىىىىى م وهلىىىىىام وا

هللا الحىىىرام إن اسىىىتَاث إليىىى  سىىىبيال، وامىىى نن نىىىن  نىىىن الصىىىالة و عىىى  الص ىىىاة وصىىىام رنضىىىان و ىىىذ ب ىىى  

 وهىذه يى  هر ىان باهلل ونال دت  وكتة  ورس   واليوم آلا ر وبالقضاي والقىدر  يىيه وشىره نىن هللا ععىا  ،

اوهناهللااإالاإلىىى االاهناشىىىماألة:اا مىىى اعلىىى ااسىىىالمابنىى "اااسىىالم وايمىىىان امة نىىىح  ىىى  الحىىىديهللا ال ىىىر ف 

اهناايمىىىان"اااوحىىىديهللا (1)"رنضىىىاناوصىىىوما،اوالحىىىذا،االص ىىىاةاوإيتىىىايا،االصىىىالةاوإلىىىاما،اهللاارسىىىو اانثمىىىدا

اهن:اااسىالم:ا"االىا ا؟ااسىالمانىا:االىا "ا.اابالةعىهللااوتى نناورسى  ا،اوب قا ى ا،اوكتةى ا،اونال دتى اباهللات نن

ا .(2)"ارنضاناوتصوما،اام روضحاالص اةاوت أليا،االصالةاوتقيما،اش ئااب اع ركاوالا،اهللااععةد

وبين اسالم وايمان تالزم  ال إيمان بال إسالم وال عد ،  ةينهما عموم و صىو  ول ى  إذا 

ا.التمعا ا ايلا وإذا ا ايلا التمعا

، هيىىا  انىى  أليانتىى  كتابيىىا  ىىان هو غيىىىي  نن مىىو غيىىي نسىىى م هو غيىىي نىى بهىىذه ألار ىىانايتصىىفونىىن لىىم 

ا."ألاشيايوبضدها تتمي  "ابنقيض ا يعرفكتابس، 

هو  ى  ألنى  ياىون نىن لمسىمم،      لنا بثهللا  يى ،  ،يحاسالنغيي الدولح  وهو إنا هن  ع     

ا.، وهو نثد الةثهللايحاسالن الدولح

ا

ا

                                                           
 صحيح  8 :  حديهللا - اسالم بن : "  وس م ع ي  هللا صل  النب  لو ا با   ايمان كتا    الةخاريا صحيح (1

 نن  44 :  حديهللا -  م  عل  اسالم بن  وس م ع ي  هللا صل  النب  لو ا با   ايمان كتا  -  نس م

 عنهما ععا   هللا رض   عمر ابن حديهللا
  05 :  حديهللا -  ايمان عن وس م ع ي  هللا صل  النب  لجييد س ا  با  ايمان كتا  -  الةخاريا صحيح (2

 عن  ععا   هللا رض   هر رة هبس حديهللا نن  30 :  حديهللا -  ايمان نعر ح با   ايمان كتا  -  نس م صحيح
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 تعريف الدولة إلاسالمية

اي  االدولح أل،اإل يما  ا ع  ونااالذيناألا راألان موعحاإ  اينصرفا-لانو س ا–اسياس  اكيان  انثىد 

ممم
ُ
ااسياألةاذاتاسياسيحاس َحاوتثد

اإل ىيما ى األا ىراألانىنان موعىاتاعلى االسياسىيحاالسى َحايمىار الىانو ساسياسى  اكياني  :او يقا  

ا((1ننعي

داالتىىى اوعر مىىىا بعىىىح الةىىىاحثين بأمهىىىا ِّ
 
اب هىىى ا ىىىمذااألالىىىد،اعلىىى اسىىىاامهاانصىىىف ذهىىىا اامسىىى موناا  ىىىا

االدولىىىىحات ىىىى ااعتجىىىىيتاالدولىىىىح،اسىىىىااناإلمىىىىا  انىىىىن%ا05االحسىىىىابيحاالناحيىىىىحانىىىىناامسىىىى ميناالسىىىىاانا سىىىىةح

اا(2) الَاب اإسالنيح

اا.(3)   اهرةااسالماهحااما ذهااتاوناابقعحا د:ااي اإلاسالم دار

احدىىما ىىد:اااسىىالماهحاىىامابومىىورااو ىىراألا-ااسىىالماهحاىىاما ذهىىااتومىىراهرضا ىىدايىى :ااال ىىا عيحاولىىا 

اههىدا ذهىاانعمىما ىاناوإناامسى موناا سىدنهااهوا-اوالسىرلحاالص ى اكتثىر ما-ااالعةىاألاتانثىواغيىياهحاانى انن

  (4 ) عنهىىىىااالد ىىىىاراهلالهىىىىماثىىىىما،ا سىىىىدنومهاا ىىىىانوااهوا،االد ىىىىارابيىىىىداوهلروهىىىىاا،اامسىىىى موناا تثمىىىىااهوا،اذنىىىىح

علىىىىى  ن موعىىىىىح ألا ىىىىىراأل   ىىىىى  الدولىىىىىىح  ىىىىىان  ىىىىى  هىىىىىذه الىىىىىدار كيىىىىىان سياسىىىىى   لىىىىىىوي يمىىىىىار  سىىىىى َات    ىىىىىمن

ا.اسالنيح الت   عنذها بالذكر هنا

ا

ا

                                                           

 http://www.alukah.net/culture/0/54655/#ixzz3A0SEs4zV :ااامرل  رابا (1

، (م6896ندتةح ال الح، :االاو  )نثموأل هبو العال، لهرا يح العالم اسالنس،  -انور عل  سبيد امثا  ه(ا4

 6 : http://www.alukah.net/culture/0/54655/#ixzz3A0T0shtQ رابا اموضوثوانور    

 ، 201/  1 عابدين ابن 616 ى 615/  7 الصنائ  بدائ  عن نقال 25/256 ال قميح اموسوعح    كما( 3

 . 22/  2 امدونح ، 626/  4 انصاف ، 41/  1 القناث ك اف ، 664/  65 امبسوط

ابعدهااوناا96/اا9اامثتاجامهايحانناي ممانااوهوا،ا225/اا4االة يينس حاشيح (4

http://www.alukah.net/culture/0/54655/#ixzz3A0SEs4zV
http://www.alukah.net/culture/0/54655/#ixzz3A0T0shtQ
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 الدولة إلاسالميةسكان 

امسى مين الىذين  ع  ىون  ى  كنىف  ىمن غيىي  ،ل دولح اسىالنيحنف الذكر وبناي عل  التعر ف آلاا

، وذلىى  علىى  هسىىا    مىىم نىىن الحقىىوق نثىىد نىىا ع ىىذهم نىىن الوالةىىات ،الدولىىح اسىىالنيح هىىم لىىصي ننهىىا

ا.امواطنح الت  تتس  لل مي 

نىىى  ا ىىىتالف امعتقىىىدات ههىىىد الىىىوطن الواحىىىد اععىىىا   ىىى  نوىىىر اسىىىالم هىىىو وألاصىىىد  ىىى  امواطنىىىح 

َهااَيا}:اوالقةا د وألالوان كما   يي لذل  لو  هللا ععا    يه
َ
اُ ااه ىااالن  ن  م ااإِّ

ُ
َنىاك ق 

َ
 
َ
اا  ىن  ىر اانِّ

َ
ك
َ
ى اذ

َ
ث
 
ن
ُ
م ااَوه

ُ
َنىاك

 
اَوَلَع 

ىىىُعوًبا
ُ
ىىىَدااش َةا ِّ

َ
وااَول

ُ
َتَعىىىاَر  االِّ ن  م ااإِّ

ُ
ىىىَرَند

 
ك
َ
ىىىَدااه ن  ااعِّ ىىى ِّ

 
م ااال 

ُ
ىىىاك
َ
ق
 
ت
َ
ااه ن  ىىى َااإِّ

 
ىىىيم ااال  ااَع ِّ يىىىي  ةِّ

َ
عنىىى  هن وام [61:االح ىىىرات]{ا 

التعارف هو هسا  التعا  ، وذل  ياون بين ههد ام ىح الواحىدة وامتعىدألة ، وهىو نىا ب نى  النبى  صىل  

وكتىىى  ا،ععىىىا    ىىى  امدينىىىح نىىى  طوا ىىىف نخت  ىىىح ع يىىى  الصىىىالة والسىىىالم  منىىى  ،هللا ع يىىى  وسىىى م ب ع ىىى 

بىىين  وا ،  صوصىىا،واممىىالر ن بقةىىا  مم  ألانصىىارا؛نعاهىىدة عويمىىح بىىين طوا ىىف ههىىد امدينىىح امخت  ىىح 

ا:اها لول  صل  هللا ع ي  وس م عمونا، لاي  ذامس مين والذهوأل 

ا اام ننينابيناوس م،اع ي اهللااصل االنب انثمدانناكتا اهذااالرحيم،االرحمناهللاابسم"

االنا ؛األوناانناواحدةاهنحاإمهمانعمم،اولاهدابهم،ا لحقاتةعمم،اونناي ،و  الري انناوامس مين

انناوإن االنا ،األوناابعحانوا  ابعضمماام ننيناوإن......ايتعال ون اربعتهماعل الري اننااممالرون

وي  نعاهدة طو  ح  " (1) ...ع ذهمانتناصر ناوالانو ونيناغيياوألاسوة،االنصرال ا منايهوألانناتةعنا

ن ص ح بين  ذها النب  صل  هللا ع ي  حقوق  د طرف نن ساان امدينح،   ع   ال مي   ع   

 اان  امدينح عاصمح اسالم  .ي ألي الوالةات و أ ذ الحقوق، ال  اما وال نو ونا ،نواطنح  ان ح

ن الذهوأل و وا بما عاهدوا هللا ولو ه .ن تق  الَوا ف والتعا   ال يضار هحد    ألين  هو نال  هو عرض 

، ولدن طةيعح يهوأل الهدر والخيانح ع ي  لاان  ييا لمم ولعاشوا نا شاي هللا نن غيي وك  وال شَا

                                                           

اتاه اماابنالان  عل  هسا  العد  والتعا   بالقسا والو اي انور سيية اسالم    نعاهدة هو ا وي  1)

 وغييها 4/671والروض ألانف ل سميل   (056/ا6)االسقا
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ا، وثم نا  ان نن بن  لر وح يوم ألاحصا  ،ثم    بن  النويي ،ن  لينقاثب سوقا  اان ننهم نا  ان   

بدرة هبذها لوال هن هللا نصر نبي  وهعص لنده وهصم  األت  يانتهم تقض   عل  ألانح اسالنيح عن 

ألاحصا  وحده،   م يةق ن ا  ل تعا   نعمم لنقضمم العمد كرة بعد نرة،  اان النب  صل  هللا 

ر ع ذهم حت  حدموا سيدهم سعد بن نعاذ ُ اع ي  وس م بين  ياري الحياة واموت، ون  ذل  لم يَا

ا.اا نن  وق سةعح هرلعحرض   هللا ععا   عن ،  ثدم  ذهم بثدم هللا

نى  سىا ر ألانىم التى  يىدعوها  ي ع   النب  صل  هللا ع ي  وس م و بمثد هذا امن ذ التعا ش    ان

اهللااصىىل اهللاارسىىو اا ىىان:االىىا ا،اهبيىى اعىىنا،ابر ىىدةابىىناإ ىى  اسىىالم عجىىي رسىى   وهنرا ىى ، كمىىا رو  سىى يمان

ا يىيااامسى مينانىنانعى اونىنا،اهللاابتقىو اا اصىت ا ى اهوصىاهاسىر حاهوال  اعل اهنيياارهن ااإذااوس ماع ي 

ااوالااغىىىىصواا،ابىىىىاهللاك ىىىىرانىىىىنالىىىىات واا،اهللااسىىىىبيدا ىىىى اهللااباسىىىىمااغىىىىصوا:ا"االىىىىا اثىىىىما،
ُ
ىىىىعه
ه
اوالا،اعهىىىىدروااوالا،اوا 

ا ىأيتهنا-ا ىال اهوا-ا صىا اثىاللاإ ى ا ىاألعمما،اام ىركينانىناعدوكالقي اوإذاا،اوليدااتقت وااوالا،اتمث وا

ا،اعىنهماوكىفا،انىنهما الةىدا،اهلىابوكا ىمنا،ااسىالماإ ى ااألعمىماثىما،اعىنهماوكىفا،اننهما الةداهلابوكانا

ا،ال ممىىالر نانىىاا  مىىماذلىى ا ع ىىوااإناهمهىىماوه جىىيهما،ااممىىالر ناألاراإ ىى األارهىىمانىىناالتثىىو ااإ ىى ااألعمىىماثىىم

اي ىىرياا،اامسىى ميناكىىأعرا اياونىىونااهمهىىما ىىأ جيهما،اننهىىاايتثولىىوااهناهبىىواا ىىمنا،ااممىىالر ناعلىى انىىااوع ىىذهم

انىىى اي اهىىىدوااهناإالاشىىى  ياوال ىىىسياالهنيمىىىحا ىىى المىىىماياىىىونااوالا،اامىىى ننيناعلىىى اي ىىىريااالىىىذياهللااحدىىىماع ىىىذهم

اا(1) ..."امس مين

 ىىىألر  ع ىىىذهم نىىىن ألاحاىىىام  ىىىى  الحقىىىوق والحىىىدوأل والوالةىىىات نىىىىا ي ر ىىى  علىىى  امىىى ننين، بثدىىىىم  

واليتىىىى  ع ىىىىىذهم، وهىىىىىذه لمىىىىىح العدالىىىىىح  ىىىىى  امواطنىىىىىح التىىىىى  عر مىىىىىا اسىىىىىالم لةىىىىىد هن ععر مىىىىىا الديمولراطيىىىىىح 

ا.الحديثح والنوم الدوليح امتثضرة

                                                           

  1149 :  حديهللا -  الةعول عل  ألانراي انام تأنيي با   والسيي ال ماأل كتا  -  نس م صحيح( 1



 
 

8 
 

:ا"ا قىىا ا؟انث نىىااياونىىوااحتىى اهلىىات مما: يجىىي ولىىا  علىى ذهىىوأل هللا ععىىا   عنىى  لومىىا هرسىىد ع يىىا رضىى    

ا،ا يى اهللااحىقانىناع ىذهماي  ابمااوه جيهما،ااسالماإ  ااألعمماثما،ابساحتهماتن  ااحت ارس  اعل اان ذ

هي لىىىى   امىىىىراأل هىىىىو  (1)"الىىىنعماحمىىىىرالىىىى اياىىىىونااهنانىىىنالىىىى ا يىىىىيا،اواحىىىىداارلىىىالابىىىى اهللاايهىىىىدياألناهللاا ىىىو

القتىىىىىىا  ، بىىىىىىىد امىىىىىىىراأل المدايىىىىىىح لىىىىىىىدين هللا الىىىىىىىذي هنىىىىىىروا هن يتةعىىىىىىىوه وهىىىىىىىم  عر ىىىىىىون رسىىىىىىىول  الىىىىىىىذي  ىىىىىىىانوا 

 سىىت تثون بىى  عنىىد حىىروبهم،  عر ونىى  كمىىا  عر ىىون هبنىىايهم، ولىىد هنىىروا هن يتةعىىوا النىىور الىىذي انىىص  

ا.، بد ويعصروه و ولروهنع  و نصروه

إن لىم  هد  ىد ب ىد حقىولمم  ى  دعتقىاأل والعىرض وامىا ونن ذل   ستمةا هن اسالم ح ظ ألا

اا.ير دوا الد و     اسالم

يىيه،  عةىد به هن سىواه والاألينىا هنا دعتقاأل ؛  من اسالم وهو الدين الحىق الىذي ال يرتضى   هللا 

اا:اونىى  ذلىى  لىىم يدىىره النىىا  ع يىى ، بىىد لىىاي يقىىو  ل نىىا  ىىدِّ
ُ
ااَول َحىىقه

 
ااال ىىن  ىىم اانِّ

ُ
د ِّ
ااَرب  َمىىن 

َ
ىىايَاا 

َ
ااش ن  نِّ

 
ُيىى 
 
 
َ
اا  اَوَنىىن 

ايَا
َ
ُ ر ااش

 
َيد
 
 
َ
اا  ن  ااإِّ

َ
ن َتد  ع 

َ
يَنااه ِّ ىامِّ

 
ىاًراالِّ و

َ
اان

َ
َحىاط

َ
ىم ااه هِّ َماابِّ

ُ
ل ااُسىَراألِّ ن  وااَوإِّ

ُ
يث ىَتهِّ

وااَ س 
ُ
ىاث
َ
َمىاي ااُ ه اابِّ ىدِّ

م 
ُ  
ام
َ
ىوِّياا 

 
ُوُلىوهَااَ  

 
اال

َ ا
 
َراُ اابِّ 

 
ااال  ًقااَوَساَيت 

َ
 
َ
ت اا.[28:االدمف]اُنر 

 مىىن لة ى   مىىو امى نن، ونىىن هبىىاه  وبالى  ع يىى ، كمىا لىىا  ععىىا   هي هن الوالى  هىىو الةيىان الحىىق 

ااا:ا ىىى   يىىىح ه ىىىر ا
َ
ىىىَراهَااال

 
ك ىىى اإِّ اا ِّ ينِّ ِّ

ااالىىىد  ىىىد 
َ
َناال َةىىىي 

َ
ىىىُداات

 
ش ىىىَنااالره ِّاانِّ

ىىى  
َ
غ
 
ااال َمىىىن 

َ
اا  ُ ىىىر 

 
ااَيد وتِّ

ُ
ىىىاغ
 
الَ اابِّ ن  نِّ

 
ااَوُ ىىى  ىىى ِّ

 
ال  اابِّ ىىىدِّ

َ
ق
َ
ا 

َسَ ا َتم  َوةِّاااس  ُعر 
 
ال  ابِّ

َ
ق
 
ُوث
 
ااال

َ
َصامَااال ِّ 

 
َمااان

َ
 ُاال

 
ااَوال  ي   يم ااَسمِّ   ذل  لم يمنى  ههىد ألاأليىان ا[201:االةقرة]اَع ِّ

ههىد اسىىالم، وألليىد ذلىى  اينىىاواواالةاط ىح هن يةقىوا علىى  أليىنهم الىىذي ارتضىوه ألن سىىمم ، ب ىرط هن ال 

 اح، ونسىىىاهمح  ىىى  والةا هىىىهمهىىىم  عَىىىون ال ص ىىىح التىىى  يىىى  لىىىدر ل يىىىد نىىىن امىىىا  ععةيىىىيا عىىىن وال هىىىم ل دولىىى

ر ىىىدة بىىىن نثىىىوهم هننىىىا ونعاشىىىا، وهىىىذا نىىىا  ىىىان يىىىأنر بىىى  النبىىى  صىىىل  هللا ع يىىى  وسىىى م هنىىىرايه كمىىىا رو  بُا

اعلىىى اهنيىىىياابعىىىهللااإذااوسىىى ماع يىىى اهللااصىىىل اهللاارسىىىو اا ىىىان:ااصىىى   ألاسىىى ي  رضىىى   هللا ععىىىا   عنىىى  لىىىا الُحا
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او ى اهللااباسىمااغىصوا:ا"االىا اثىما،ا ييااامس ميناننانع اوبمنا،اهللاابتقو اان س ا اصحا  اهوصاهال  

ااوالااغصواا،اباهللاك راننالات واا،اهللااسبيد
ُ
اعه
ه
القيى اوإذاا،اوليىدااتقت ىوااوالا،اتمث ىوااوالا،اعهدروااوالا،اوا 

اوكىىىفانىىىنهما الةىىىداهلىىىابوكانىىىاا ىىىأيتهنا،ا ىىىال اهوا صىىىا اثىىىاللاإحىىىد اإ ىىى ا ىىىاألعمماام ىىىركينانىىىناعىىىدوك

انىىىىىاا  مىىىىىماذلىىىىى ا ع ىىىىىوااهىىىىىماإناوه جىىىىىيهما،ااممىىىىىالر ناألاراإ ىىىىى األارهىىىىىمانىىىىىناالتثىىىىىو ااإ ىىىىى ااألعمىىىىىماثىىىىىما،اعىىىىىنهم

ا ىىأ جيهمااممىىالر ناألاراإ ىى األارهىىمانىىنايتثولىىوااهناهبىىوااهىىما ىىمنا،ااممىىالر ناعلىى انىىااوع ىىذهما،ال ممىىالر ن

انىىىىنالمىىىىماياىىىىونااوالا،االعىىىىر اعلىىىى اي ىىىىريااالىىىىذياهللااحدىىىىماع ىىىىذهماي ىىىىرياا،اامسىىىى ميناكىىىىأعرا اياونىىىىونااهمهىىىىم

ا ىىمنا،اال ص ىىحاإعَىىايا سىى مما،اهبىىوااهىىما ىىمنا،اامسىى مينانىى اي اهىىدوااهناإالاشىى  ياالهنيمىىحانىىناوالاال ىىسي،

 .(1)"ولات مماباهللا استعناهبوااهما منا،اعنهما دفا ع وا

ع ي  وس م ن   د الَوا ف الت  عا  ىت  كذهىوأل امدينىح الحا  الذي طةق  النب  صل  هللا وهو 

ون ىىىو  ، ىىىر، وسىىىار علىىى  هىىىذا الىىىن ذ    ىىىااه نىىىن بعىىىده، و ىىىرون هن ألهىىىد  ىىىد ب ىىىدة ونصىىىار  ن ىىىران 

عنىىى    قىىىد ورأل  تثىىى  صىىىلحا هو عنىىىوة ثىىىم هننىىىوا هن لمىىىم عمىىىدا  ىىى  حمايىىىح هأليىىىامهم وهن سىىىمم وهنىىىوالمم،

 (2)ا"االقيانىحايىوما صىم ا أنىاابذلتى ،انقىرااال ص ىحان أليىااذنيىاا  ىمانىن"ا:اصل  هللا ع ي  وس م هنى  لىا 

 ر ثمىىىا وإن ، ال نىىىح را ثىىىح يىىىرح لىىىم نعاهىىىدا لتىىىد نىىىن"   : لولىىى  وسىىى م ع يىىى  هللا صىىىل  عنىىى  وصىىى 

اا.(3)"عانا هربعين نسيية نن تولد
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  1151 :  رلم حديهللا الصحابح نعر ح     عيم هبو ه رل  (2
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"ا:اوسار    ااه نن بعىده على  ذلى  النثىو كمىا ثبى  عىن عمىر بىن الخَىا  رضى   هللا عنى  لولى  

اوهنا،اورا هىمانىناعىدوهم يقاتىداوهنا،ابعمىدهمالمىمايىو  اهن،ا يىيااالذنىحابأهىدابعىديانناالخ ي حاهوص  

ا.(1) "طالتهما وقاايا  وااال

ونثىىىىوهم نىىىىن وثميىىىىين ون ىىىىو  وصىىىىابئح وألروز و ص ديىىىىح وبها يىىىىح وإسىىىىماعي يح ولىىىىد عىىىىا  الذهىىىىوأل 

ونخت ىىىىف ععالىىىى  بمعابىىىىدهم و شىىىىعا رهم وهعىىىىرا مم  ىىىى   ىىىىد هرلىىىىاي الدولىىىىح اسىىىىالنيح عاشىىىىوا وغيىىىىيهم، 

الدولىىىىىىح وامسىىىىىى مين، كمىىىىىىا عىىىىىىا  النصىىىىىىار  بعقا ىىىىىىدهم نىىىىىىن غيىىىىىىي نديىىىىىىي، بىىىىىىد بثمايىىىىىىح ورعايىىىىىىح .اهطوارهىىىىىىا

ال ايح بثمايىىىىىىح هللا ورسىىىىىىول  وامسىىىىىى مينوكنائسىىىىىىمم وشىىىىىىعا رهم وهعىىىىىىرا مم  ىىىىىى  كثيىىىىىىي نىىىىىىن الىىىىىىةالأل اسىىىىىىالن

اا.يةخسون    عرض وال نا 

، إن هىىىىم لىىىىم  ىىىىد ذلىىىى  عمىىىىال بهىىىىدي اسىىىىالم الىىىىذي هنىىىىر بالقسىىىىا بىىىىين ههىىىىد الَوا ىىىىف امخت  ىىىىح ا

وال سى   لمىتهم وال سى   هحالنمىم،  ، ىم يدىرهمم على  الىد و   ى  الىدين الحىق،  يناو وا اسالم وهه ى 

ىد ااا:اولىد  ىان وال يىصا  شىعاره
ُ
َهىااَيىاال يه

َ
ُروَن اه ىا ِّ

َ
ا
 
ااال

َ
ُةىُدااال ع 
َ
ُةىُدوَنااَنىااه ع 

َ
ااااع

َ
ىُتم ااَوال

 
ن
َ
ىُدوَنااه ُةىُدااَنىااَعابِّ ع 

َ
ااااه

َ
ىىااَوال

َ
ن
َ
اه

ا ىىىد  م ااَنىىىااَعابِّ
ُ
ت ااااَعَةىىىد 

َ
ىىىُتم ااَوال

 
ن
َ
ىىىُدوَنااه ُةىىىُدااَنىىىااَعابِّ ع 

َ
ىىىم ااااه

ُ
د
َ
م اال

ُ
يىىىُند ىىى َااألِّ ااَو ِّ يىىىنِّ و خىىىاطههم نىىىن ااا[1ا-ا6:االاىىىا رون]ااألِّ

ىىد ااا:هلىىد التعىىا   بمثىىد لولىى 
ُ
ىىَدااَيىىاال ه 

َ
ااه َتىىا ِّ دِّ

 
ااال و 

َ
َعىىال

َ
ىى اع

َ
ااإِّ  َمىىح  ِّ 

َ
َنىىااَسىىَواي اا 

َ
م م ااَبي 

ُ
ىىَند ااَوَب  

 
ال
َ
ُةىىَدااه ع 

َ
اا 

 
ال ىى َااإِّ

 
ااال 

َ
اَوال

رَِّكا
 
 
ُ
اا  ًئاابِّ ِّ   

َ
ااش

َ
ااَوال

َ
ىذ خِّ

ُضىَنااَيت  ًضىااَبع  َباًبىااَبع  ر 
َ
ااه ىن  اانِّ ااأُلونِّ ى ِّ

 
ااال  ن  ىمِّ

َ
اا  ىو 

 
َول
َ
ىواات

ُ
ُقول

َ
ىَمُدواا 

 
ىاااش ن 

َ
أ ُموَناابِّ ى ِّ

ا  ]ا ُنس 

ولىىىىد هرشىىىىدنا القىىىىىر ن الدىىىىر م علىىىى  لسىىىىىان هبىىىىس ام ىىىىح الحني يىىىىح إبىىىىىراهيم ع يىىىى  وعلىىىى  نة نىىىىىا  [14:اعمىىىىران

   عانىىىد عةىىىاأله نىىى ننهم و ىىىا رهم علىىى  نةىىىده الربوبيىىىح ال علىىى  نةىىىده الصىىىالة والسىىىالم كيىىىف هن هللا ععىىىا 

اا:اام ىىح الحني يىىح كمىىا  ىى  لولىى  ععىىا  
 
ذ ىىاَ ااَوإِّ
َ
يُماال ىىَراهِّ

ب  ااإِّ ِّ
َعىىد ااَر   ااال 

َ
ىىًدااَهىىذ

َ
ًنىىااَب  اا نِّ ُزق  ىى ُااَوار 

َ
ه  
َ
ىىَنااه اانِّ َمىىَراتِّ

 
االث

ا ُهم اا َنَنااَنن  ىن  اانِّ ى ِّ
 
ال  اابِّ مِّ

َيىو 
 
ىرِّااَوال ِّ 

 
ىاَ ااآلا

َ
اال ىَرااَوَنىن 

َ
 
َ
ُعى ُااك ِّ

َنت 
ُ
أ
َ
اا 

ً
ىيال ِّ 

َ
ىم اال

ُ
هُااث ره

َ
ىَ ض 

َ
ى اه

َ
ااإِّ  ا ِّ

َ
ىارِّااَعىذ

َ ااالن 
 
ى  ىيُيااَوبِّ صِّ

َ  
اام

 هللا لاصىىىرا علىىى  امىىى ننين لىىىم يقةىىىد هللا  يىىى  السىىىالم مىىىا هراأل هن ياىىىون  ضىىىد ىىىمبراهيم ع [621:االةقىىىرة]

                                                           

,  الذنح ههد عل  انام يأ ذها الت  ال را ا هبوا  لماث ال ص ح كتا  - الدجي ا السنن    لةذهقس ه رل  (1
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 هي ونىىن ك ىىر  سىىىأرزل  نىىن الثمىىرات؛ ألنىى  رزق الىىر  ل عةىىىد، {ونىىن ك ىىر }ا:اننىى  ذلىى ، بىىد لىىىا   ععىىا  

ِّا
 
امرأل إليى  سىةثان   ي ىازي كىال بمىا  عىد، كمىا لىا   ى  ، ثم م عةاأله هن الحياة تقوم عل  التعا  ليع 

ااا: يىىىىح ه ىىىىىر ا ن  يَنااإِّ ىىىىىذِّ
 
يَناا َنُنىىىىىوااال ىىىىىذِّ

 
يَنااَهىىىىىاأُلوااَوال ئِّ ىىىىابِّ

َصىىىىىاَر ااَوالص  ُ ىىىىىوَ ااَوالن 
َ  
يَنااَوام ىىىىىذِّ

 
وااَوال

ُ
ىىىىىَر 

 
ش
َ
ااه ن  ىىىىى َااإِّ

 
اال 

ُدا صِّ
َنُهم ااَي   مَااَبي  ااَيو  َياَنحِّ قِّ

 
ااال ن   َااإِّ

 
 اال 

َ
ااَعل ِّ

د 
ُ
ي اا    

َ
ااش  يد  مِّ

َ
ا[67:االحذ]اش

نعاشىىر امسىى مين  وال  عنىى  هىىذا التخلىى  عىىن ألعىىو هم وهىىدايتهم إ ىى  الحىىق، بىىد ذلىى   ىىرض ع ينىىا

ولدىىىن باألسىىى و  الىىىذي شىىىرع  هللا ععىىىا   نىىىن الىىىدعوة إليىىى   والىىىدعاة امصىىىلحين علىىى  ولىىى  الخصىىىو ،

ونىىىن ال  مىىىو حسىىى    ،بالحسىىن  وال ىىىدا  بىىىالت  يىى  هحسىىىن،  مىىىن  نىىىن  قىىد هراأل هللا بىىى  الخيىىىي والمىىد 

ااا:ن سىىى  وهللا حسىىى ة  كمىىىا لىىىا  سىىىةثان  ىىىد 
َ
م اال

ُ
ُرااَلىىىاَيك ااَبَصىىىا ِّ ىىىن  ىىىم اانِّ

ُ
د ِّ
ااَرب  َمىىىن 

َ
َصىىىَراا  ب 

َ
ااه ىىى ِّ سِّ

َن   ِّ 
َ
اا  ىىى َااَوَنىىىن  اَعيِّ

َها ذ 
َ
َع 
َ
ااَوَناا 

َ
ن
َ
م ااه

ُ
د ي 
َ
ااَع  يظ  َث ِّ ىاا:اولا  لد شأن   [654:األا عام]ابِّ ن  َنىااإِّ

 
َصل
 
ن
َ
ىَ ااه ي 

َ
َتىاَ ااَع  دِّ

 
ااال ىا ِّ االِّ ن  ِّ

َحق 
 
ىال ابِّ

ا َمىىنِّ
َ
َتىىَد ا  اااه  ىى ِّ سِّ

َن   ِّ 
َ
اا  َمىىااَضىىد ااَوَنىىن  ن  مِّ

َ
ىىدهاا  َهىىااَيضِّ ذ 

َ
ىىَ ااَوَنىىااَع 

 
ن
َ
م ااه هِّ

ىىذ 
َ
ااَع  يىىد  َوكِّ ولىىا  عىىن نىىن ذ  [46:االصنىىر]ابِّ

ىاَ ااا:رس      الىدعوة إليى 
َ
يَنااَول ىذِّ

 
وااال

ُ
ىَر 
 
ش
َ
ااه ىو 

َ
ىايَاال

َ
ى ُااش

 
ااَنىااال 

َ
ن ااَعَةىد  ىن  اانِّ ى ِّ ااأُلونِّ ىن  ي اانِّ   

َ
ىُنااشى  ث 

َ
اان

َ
ىااَوال

َ
ن
ُ
اا َباا

َ
اَوال

َنىىا ن  ااَحر  ىىن  اانِّ ىى ِّ ااأُلونِّ ىىن  ي اانِّ   
َ
َ ااشىى  لِّ

َ
ىىذ
َ
َعىىَدااك

َ
يَناا  ىىذِّ

 
ااال ىىن  م اانِّ مِّ ِّ 

ىىة 
َ
َمىىد اال

َ
ىى ا 

َ
ااَعل ُسىىدِّ

ااالره
 
ال ااإِّ

ُ
 
َ
ىىَةال

 
ىىيُنااال ةِّ

ُ  
 [10:االنثىىد]اام

َ ااا:سول  صل  هللا ع ي  وس م بقول و اط  را   
َ
ىَ اال ي 

َ
ااُهىَداُهم ااَع  ىن  دِّ

َ
ى َااَول

 
ياال  ىدِّ ااَيه  ىايُااَنىن 

َ
  َاالةقىرة]ا:

التعىىىا   والتعىىىاون علىىى  نىىىا ين ىىى  االم العىىىام نىىى  نخال يىىى   ىىى  امعتقىىىد ب ىىىأن مىىىذا هىىىو نىىىن ذ اسىىىا[272

ا.الوطن، ن  عدم الت ر ا بوال  الةال  والدعوة بالحسن  النا  و ث ظ

 تولي املناصب العامة: 

الواليىىىح علىىى  امسىىى مين بتيىىىات نىىىن كتابىىى  واليىىىح، وهللا ععىىىا   لىىىد حسىىىم هنىىىر   امناصىىى  العانىىىح يىىى 

اا:االدىىر م، ننهىىا لولىى  سىىةثان   ىىن 
َ
َعىىَدااَول ىى ُااَي  

 
رِّ َنااال  ىىا ِّ

َ
ا
 
ىى الِّ 

َ
يَنااَعل نِّ نِّ

 
ىى 
ُ  
ااام

ً
يال وامعنىىى   [646:االمسىىاي]اَسىىبِّ

االاىا راواليىحالَى اال ىرث:اهن غيي امس م ال تاون ل  واليح على  نسى م لَعىا، لىا  الااسىا س رحمى  هللا 

اااا:اععا  اهللاالا اامس ميناعل 
ً
يال يَن َسىبِّ نِّ نِّ

 
ى 
ُ  
ى  ام

َ
رِّ َن َعل ىا ِّ

َ
ا
 
ىُ  لِّ 

 
َعَد ال  ن َي  

َ
ا-اولىا [ا646:االمسىاي]اااَول

ابىىىىمذال اع ىىىىعراامسىىىى ماعلىىىى ال اىىىىا راالواليىىىىحاإثةىىىىاتاوألنا« علىىىى اوالا ع ىىىىوااسىىىىالم»ا-اوسىىىى ماع يىىىى اهللااصىىىىل 
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َهىىىىىا َيىىىىىا ا:سىىىىىةثان  ولىىىىىا  (1)ي ىىىىىوز االاوهىىىىىذااالاىىىىىا رالمىىىىىحانىىىىىناامسىىىىى م يه
َ
يَنااه ىىىىىذِّ

 
اا َنُنىىىىىوااال

َ
وااال

ُ
ىىىىىذ خِّ

ت 
َ
َذُهىىىىىوألَاات

 
اال

َصىىىاَر ا َيىىىايَااَوالن  لِّ
و 
َ
ُضىىىُمم ااه َيىىىايُااَبع  لِّ

و 
َ
ااه ىىىح  ااَبع  ُمم ااَوَنىىىن 

 
م ااَيَتىىىَول

ُ
د ىىىن  ىىى ُاانِّ ن  مِّ

َ
ُهم اا  ىىىن  اانِّ ن  ىىى َااإِّ

 
ااال 

َ
ياال ىىىدِّ مَااَيه  ىىىو 

َ
ق
 
يَنااال ِّ ىىىامِّ

 
ااالو

، وامعنىى  ال تولىىومهم شىى ئا نىىىن و ىى  هىىذه آلايىىح عع يىىد مىىا ن ىى  عنىىى  نىىن واليىىح غيىىي امسىى مينا[06:ااما ىىدة]

ا.ت ر      الحدم إذا حصد رض   بذل هنوركم ورت  عل  ذل  ال

 ممىى  الخ  ىىاي الراشىىدون ولىىوالة امصىىلحون كمىىا رو  الةذهقىىس  ىى  شىىع  ايمىىان ب ىىأن وهىىذا نىىا ا

،ااكتابى انىناعنى اهللاارضى  االخَىا ابىناعمىراع ى  اير ىد هن  سىتعم  ، نصىرا سالى ا ات ا  ،اانوس  اهبس

َهىىااَيىىااا:اولىىره"ااه رلىى :ا"ااولىىا ا خىىذياوضىىر ا ىىانتهر س:  نوسىى   هبىىو لىىا  !نصىىرا س  إنىى:اا قىىا  يه
َ
يَنااه ىىذِّ

 
اال

اا َنُنىىىوا
َ
وااال

ُ
ىىىىذ خِّ

ت 
َ
ياات ِّ

م ااَعىىىُدو 
ُ
ك َيىىىىايَااَوَعىىىىُدو  لِّ

و 
َ
َهىىىىااَيىىىاا:ااولىىىىا اا[6:ااممتثنىىىح]اه يه

َ
يَنااه ىىىىذِّ

 
اا َنُنىىىوااال

َ
وااال

ُ
ىىىىذ خِّ

ت 
َ
َذُهىىىىوألَاات

 
اال

َصىىىاَر ا َيىىىايَااَوالن  لِّ
و 
َ
ُضىىىُمم ااه َيىىىايُااَبع  لِّ

و 
َ
ااه ىىىح  ااَبع  ُمم ااَوَنىىىن 

 
م ااَيَتىىىَول

ُ
د ىىىن  ىىى ُاانِّ ن  مِّ

َ
ُهم اا  ىىىن  اانِّ ن  ىىى َااإِّ

 
ااال 

َ
ياال ىىىدِّ مَااَيه  ىىىو 

َ
ق
 
يَنااال ِّ ىىىامِّ

 
االو

 ههىىىىد  ىىىى  ولىىىىدت هنىىىىا: "  لىىىىا  ، يدتىىىى   ىىىىان إنمىىىىا توليتىىىى  نىىىىا وهللا:  نوسىىىى   هبىىىىو لىىىىا اا[06:ااما ىىىىدة]

 إذ بعىىىد ععىىىصهم وال ، هللا  ىىىامهم إذا تىىىأننهم وال ، هللا هلصىىىاهم إذ تىىىدمهم ال لىىى  يدتىىى  نىىىن اسىىىالم

 (2) "   أ رل "   هللا هذلمم

 إن:  قىىىىا  الد ىىىىار، اسىىىىتعما   ىىىى   ست ىىىىييه  عنىىىى  ععىىىىا   هللا رضىىىى   عمىىىىر عمىىىىا  بعىىىىح وكتىىىى 

 وال أليىندم  ى  تىد  وهم ال: إليى   دت  تر ، بما إلينا  اكت  هم إال يثصي  ول   ك ي، لد اما 

 (3)االرلا  ي   منما الدتابح وعع موا هنوالدم، عل  تأننوهم وال نن ، هللا ننعمم نا عس موهم

 امسى مين واليىات نىن شى  ي  ى  -أيا كانت ديانته   – الىذنس توليح ي وزا ال هن  عل  هذا  د 

 نىىن ي بىى  نىىا  أنىىا. ام ىىركين ت ىىارات نىىن ي  ىىذ نىىا لةايىىح هو الذنىىح ههىىد نىىن ال ص ىىح لةايىىح  ىى  إال

                                                           
1

 (218/ 2) ال رائ  ترت      الصنائ  بدائ  (

  8511 :  حديهللا 2)
 (610/ 6) الذنح ههد هحاام (3
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 هنىىىورا نىىن شىى  ي توليىىح وال  يىى ، الىىذنس توليىىح ي ىىىوزا  ىىال ذلىى  غيىىي هو ع ىىر هو  ىىراج نىىن امسىى مين

  (1)امس مين،

 وذلى  بالواليىح، وإعىصازه ع يى ، إعىاليه تتضىمن امسى م على  الاىا ر توليىح وألن :2التسو   لا 

اااا: ععىىىىىىا   ولىىىىىىا . ولواعىىىىىىدها ل  ىىىىىىريعح نخىىىىىىالف
َ
وااال

ُ
ىىىىىىذ خِّ

ت 
َ
ياات ِّ

م ااَعىىىىىىُدو 
ُ
ك َيىىىىىىايَااَوَعىىىىىىُدو  لِّ

و 
َ
 هللا و سىىىىىىأ .  اه

 3..وآلا رة الدنيا    العا يح

 الد لىذل  ات الىا،  الاا راوااال سق،اوعدمااسالماعست صماوي االعدالحوألن نن شروط الواليح ا

ا.  م تص  واليت  عل  امس مين

اوالاامسىى مين،اعلىى االقضىىاياالاىىا راواليىىحايصىى اوالاا: (4) الحسىىةحاط ىى ا ىى االقربىىحانعىىالملىىا   ىى  

ا.هحاان اوهن ذاألين ،اههداعل اتق يدهاحني حاهبواولوزاا،ألين اههداعل 

وألالىىىوا  هن واليىىىح غيىىىي امسىىى مين علىىى  امسىىى مين غيىىىي نقةولىىىح شىىىرعا،  ثبىىى  نىىىن هىىىذه النصىىىو  

 ىىىال ي ىىىوز تىىىوليتهم هنىىىرا نىىىن ألانىىىور العانىىىح التىىى  ياىىىون  ذهىىىا سىىىياألة وواليىىىح،  اإلنىىىارة والىىىوزارة ونثوهىىىا، 

ا.،  من  د ذل  ند و  ل مي  هبناي الوطن الواحدبخالف اممن والتخصصات والعمد ونثو ذل 

 جال  النياييةتمثيل املجتمع في امل: 

و الىىىح عىىىن  يىىى  ل م ىىىال  النيابيىىىح وضىىى   ىىىا   ىىى  ال ىىىريعح اسىىىالنيح،   ىىى  ال تمثىىىد واليىىىح، بىىىد

ويىى  نىىن ألاهميىىح التصىىاأليا والتماعيىىا وسياسىىيا ونثىىو ذلىى ،  ؛ألانىىح  ىى  سياسىىح الىىدنيا وإصىىالح الىىةالأل

ونثد هذا   ايك  ي   د نن شىم ت  امواطنىح بم مونمىا الواسى ، ا،السيما    وضعنا الحاضر بماان،

                                                           
 641:  ) لماعح البن اسالم ههد تدبيي    ألاحاام تثر ر (1

ُسو  االحسناهبواعل ،ابناالسالماعةدابناعل  (2
ه
  التث حاشرحا  ال  الة  ح (هى6209:اامتو  )االت

   
 (11/ا6)اا((الحااماتث حاشرح))التث ح اشرحا  االة  ح (3

:  ) (هى728: امتو  ) الدين ضياي القرش  ، ألا وة، بن ز د هبس بن هحمد بن نثمد بن نثمد ل عالنح 4)

250) 
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 ىىىىال نىىىىا   هن ياىىىىون  ىىىى  هىىىىذه ام ىىىىال  النيابيىىىىح هحىىىىد نىىىىن غيىىىىي امسىىىى مين نىىىىن هلىىىىد امسىىىىاوة  ىىىى  الحقىىىىوق 

والوالةىىىات،  ىىىال بىىىد هن ياىىىون لميىىى  امىىىواطنين نمث ىىىين  ذهىىىا بثسىىى   سىىى  عىىىدأل سىىىاان الة ىىىد، وذلىىى  

ا:بال روط آلاتيح

نس م، ألن انتخا  امس م ل  رضا بواليت  عن ، وال ي وز مس م هن ال يمتخة  هن  -6

 .ي عد واليت     غيي ههد ألين 

هن ال ياون ل  سوط    الت ريعات اسالنيح، ألن نعارضت  ل قوانين ال رعيح  -2

 ،ألاغ ةيح بثدم العام اسالنس الوض  لتهييي و رض وام ننين، ورسول  هلل نثاألة ععتجي

 القضايا    التصو   هو الحديهللا هه يت  لعدم ل  اعتةار ال شرع  هو ما ونوا قت 

 .ال رعيح

 وألاموال وألاعراض ألانف  حماية: 

 بدمىىا  يثوىى  ن ه اسىىالم وبىىالأل امسىى مح الدولىىح  ىى  امسىى م لهيىىي امدتسىىةح الحقىىوقا ههىىم نىىن

 ذلىى   ىىان وسىىواي بثقىى ، إال ذلىى   ىى  هذ  إليىى  يخ ىى   ىىال وعرضىى ، ونالىى  ن سىى   ىى  وألانىىان ألانىىن

 ولىىد اسىىالنيح، الدولىىح  ىى  ينالىى  ذيالىى ألانىىان نقتضىى   هىىو  ىىذل  غيىىيهم، نىىن هو لمسىى  هبنىىاي نىىن

 صىل  هللا رسىو ا عىن ورأل  قىد امسى م، ام تمى   ى  بثقولى  اهتمانما بالغ اسالنيح ال ريعح هول 

 ننىى  ه ىىذ هو ، طالتىى   ىىوقا    ىى  هو ، انتقصىى  هو ، نعاهىىدا   ىىم نىىن هال:  لولىى  وسىى م ع يىى  هللا

 لى  نعاهىدا لتىد ونىن هال"  روايىح  ى  زاأل (1)"  القيانىح يىوم   ي ى   أنىا ، ن ى  طي  بهيي ش ئا

 (2)" ر  ىا سىةعين نسىيية نىن لتولىد ر ثمىا وإن ،ال نىح ر ىح ع يى  هللا حىرم رسىول  وذنح هللا ذنح

                                                           

 - بالت ارات ا ت  وا إذا الذنح ههد عع يي    با   وال سي وانارة الخراج كتا   سمن     هبوألاوأل ه رل  (1

  با هم عن ، وس م ع ي  هللا صل  هللا رسو ا هصحا  هبناي نن ، عدة  عن نرسال ه رل   2175 : رلم حديهللا

 . وس م ع ي  هللا صل  هللا رسو ا عن ألنيح

  - ونا,  الذنح ههد عل  انام يأ ذها الت  ال را ا هبوا  لماث     الدجي ا    الةذهقس عند الص األة هذه (2

ا 67466 :  رلم حديهللا ش ئا هنوالمم وال الذنح ههد ثمار نن امس مونا يأ ذ ال با 
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 وحاشىىيتهم لمىىم هن نعمىىم صىىلح  بنىىوأل نىىن  ىىان ن ىىران ههىىد وسىى م ع يىى  هللا صىىل  النبىى  صىىال  ومىىا

ىىىىاهن سىىىىىمماعلىىىى االنبىىىى انثمىىىىداوذنىىىىح هللا لىىىىوار
 
اوع ىىىىىيي هماوشىىىىاهدهماوغىىىىا ههماوهنىىىىوالمماوهرضىىىىذهماتهمون 

ا.(1)موبيعم

 رضىى   الخَىىا ابىىناعمىىراامىى ننيناهنيىىياوصىىاياانىىنا ىىانا قىىدابعىىدهانىىنع يىى     ىىااه وهىىذا نىىا سىىار 

 "  يىىىىىيا الذنىىىىح بأهىىىىىد وهوصىىىىيدم  يىىىىىيا بىىىىالعر  وهوصىىىىىيدم  يىىىىيا باألنصىىىىىار هوصىىىىيدم : لولىىىىى  عنىىىى  هللا

 .(2)ك رهم هلد نن إذايتهم عستخف هن نخا ح الذنح بأهد هوص   وإنما

 كأنوالنىا، هنىوالمم لتاىونا ال ص ح بذلوا إنما" :  عن  ععا   هللا رض   عل  ام ننين هنيي ولا 

 بىىد وهعراضىىمم، ، وهنىوالمم ذوا هىىم علىى  العىدوان وعىىدم الحرنىىح عمىوم  ىى  هي (3)اكىىدنا نا وألنىااهم

 نىىىن  ىىىد نىىىن حمىىىايتهم انىىىام وعلىىى  ، وهعراضىىىمم وهنىىىوالمم ألنىىىا هم علىىى  ودطمئنىىىان ألانىىىن حىىىق لمىىىم

 نىىن ح ومىىم بالعمىىد واالا نىىمىىا  ألنىى  ؛ الذنىىح ههىىد هو الحىىر  ههىىد هو امسىى مين نىىن سىىويا بهىىم هراأل

 ، الد ىىار هو امسىى مين نىىن بىىاألذ  يقصىىدهم نىىن وننىى  ، عىىنهم الىىذ  ع يىى   ي ىى  ، ع ىىذهم دعتىىداي

 نن ىىرألين هم امسىى مين نى   ىىانوا سىىواي ، هنىوالمم نىىن ه ىىذ نىا واسىىايلاث ، نىىنهم هسىر نىىن واسىتنقاذ

ا.(4)هنوالمم وح ظ لح ومم ال ص ح بذلوا ألمهم ؛ لمم ب د    عنهم

 الَىىىىىالةين ننهىىىىاج  ىىىىى  النىىىىووي انىىىىىام يقىىىىو ا امسىىىى مين، نعاشىىىىىر  قمنىىىىا  ىىىىى  نقىىىىررا هىىىىىو نىىىىا وهىىىىذا

 الحىىىر  ههىىىد وأل ىىى  ونىىىاال ن سىىىا ع ىىىذهم نت  ىىى  نىىىا وضىىىمان عىىىنهم الدىىىف ي صننىىىا : (5)ام تىىىين وعمىىىدة

 الن    عصم واسالم ال ص ح،  عَوا حت  لتالمم نن نن  ععا   هللا ألن: شراح  لا  اهى.  عنهم

                                                           

اهللااصل النة نااألاسال حاوشماألةان راناو داتةوك با اغصوةاهبوا الماثا-اال ةذهقساالنةوةاألال دا(1

ااوهحاانمااصلحااألارضيناا تتاحاكتا ا-ااسالمابنال قاسماو ألانوا  ا2625ا:ااحديهللاا-ابأن اوس ماع ي 

اا416ا:ااحديهللاا-اوس ماع ي اهللااصل اهللاارسو ااكتههااالت االعموألاكت ابا 
 (229/ 67) والتثصيد الةيان(  2
 (112/ 8) لدانح البن امهن ( 3

 7/627 ال قميح اموسوعح (4
5) (  :164) 
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 ضىىىىمان ي ىىىى  كمىىىىا ضىىىىمان  ع ينىىىىا ولىىىى  نىىىىاال هو ن سىىىىا ع ىىىىذهم هت  نىىىىا  ىىىىمذا ال ص ىىىىح، وكىىىىذل  وامىىىىا ،

انىناالبىداألنى ااسىالم؛ابىالألا ى ا ىانوااإنا(عىنهم الحىر  ههد وأل  ) الذنح عقد  ا دة ذل  ألن امس م؛

 بىىىالأل  ىى   ىىانوا إذا هىىذا .المىىىاث  يىى  حىىصم ابىىن وحاىىى  (1)اطرولمىىا نىىناالد ىىاراوننىىى االىىداراعىىناالىىذ 

 (2).اسالم

 حىىىرم هللا ألن:الىىىالواا(3).ك ايىىىحا ىىىرضاالذنىىىحاوههىىىد(اامسىىى ميناعىىىناالضىىىررااوأل ىىى :االىىىدرألير  و قىىىو ا

 .ذنتنا تث  ألانوا نا وألنايهم هنوالمم ع ينا

 

 الشخصية ألاحوال في الخاصة لشرائعهم الاحتكام: 

 هللا هنىص ا بمىا تثدم ألمها وكثيي؛ ل يد  د    لما الحدم ياونا هن اسالنيح الدولح    ألاصد

َنىا  :سىةثان  لىا  كمىا ععىا   هللا هنىص ا بمىا بيىنهم يثدىم هن امسى مين لاضى     ىف ولد ععا  ،
 
َصل
 
ن
َ
 َوه

َ ا ي 
َ
ل َتاَ ا إِّ دِّ

 
ا ال ِّ

َحق 
 
ال ا بِّ

ً
ل ِّ
ا ُنَصد 

َ
َنا مِّ ا َبي  ِّ 

َنا َيَدي  ا نِّ َتا ِّ دِّ
 
ًنا ال مِّ

ا َوُنَمي  ِّ 
ي 
َ
م ا َع 

ُ
د ىاح 

َ
ىَنُهم ا   َمىا َبي  ىَصَ ا بِّ

 
ن
َ
ى ُا ه

 
ا ال 

َ
 َوال

ا ةِّ  
 
ت
َ
َواَيُهم ا ت ه 

َ
ا :  التاليىح آلايىح  ى  لا  ثم [49: اما دة] ه نِّ

َ
ىم ا َوه

ُ
د ىَنُهم ا اح  َمىا َبي  ىَصَ ا بِّ

 
ن
َ
ى ُا ه

 
ا ال 

َ
ا َوال ى   ةِّ

 
ت
َ
 ت

ىىَواَيُهم ا ه 
َ
ُهم ا ه ر 

َ
ىىذ ا َواح  ن 

َ
ُنىىوَكا ه تِّ

ا َي   ا َعىىن  ىىحِّ ىىَصَ ا َنىىا َبع 
 
ن
َ
ىى ُا ه

 
ىىَ ا ال  ي 

َ
ل ا إِّ ن  ىىمِّ

َ
ا   ىىو 

 
َول
َ
م ا ت

َ
ىىاع  

َ
َمىىا   ن 

َ
ىى ُا ُيرِّ ىىُدا ه

 
ا ال  ن 

َ
 ه

ىىىىىيَهُهم ا ا ُيصِّ حِّ
ىىىىىَةع  م ا بِّ هِّ ىىىىىوبِّ

ُ
ن
ُ
ا ذ ن  يىىىىىًيا َوإِّ ثِّ

َ
ىىىىىَنا ك ا نِّ ىىىىىا ِّ ىىىىىُقوَنا الن  اسِّ

َ
 
َ
 عىىىىىدم علىىىىى  عىىىىىن مم ثىىىىىم [48: اما ىىىىىدة] ل

ىىَما :   قىىا  القىىو م ب ىىرع  هللا حدىىم لةىىولمم
 
ُثد

َ
 
َ
ا ه ىىحِّ ي  َ اهِّ ِّ

 
ىىوَنا ال

ُ
ه ا َية  َسىىُنا َوَنىىن  ح 

َ
ىىَنا ه ا نِّ ىى ِّ

 
ًمىىا ال 

 
 ُحد

ا م 
و 
َ
ق ُنوَنا لِّ  . [05: اما دة]  ُيولِّ

 ععىىىا   هللااشىىىرثابيىىىنهمايقىىيماهناهتىىىأنرااالدر مىىىحايىىحآلااامن ىىىاامسىىى ماالقاضىىى  اإ ىى االىىىذنيوناترا ىىى    ىىمذا

 هىىىىو ذلىىىى  ألن ؛و َيعىىىىوا لىىىىذل   سىىىىمعوا هن وع ىىىىذهم ونىىىىتلمم، حىىىىالمم ليصىىىىل  لعةىىىىاأله ارتضىىىىاه الىىىىذي

 ولىىى  لىىىذل  غيىىىيه،  ىىى  ال اسىىىالم  ىىى  وهىىىو العىىىد ، إلانىىىح إال يصىىىلحمم وال ع ىىىذهم، الواليىىىح نقتضىىى  

                                                           
 (460/ 8) امنهاج شرح    الوهاج الن م (1
 (461/ 8) امنهاج شرح    الوهاج الن م (2
 (271/ 2) امسال  أللر  السال  ب هح=  الصهيي ال رح عل  الصاويا حاشيح (3
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 لىىىىىىىا  كمىىىىىىىا و َةقىىىىىىى ، يقة ىىىىىىى  هن الاىىىىىىىد علىىىىىىى  و  ىىىىىىى  الاىىىىىىىد، بىىىىىىىين يقيمىىىىىىى  هن امسىىىىىىى م الحىىىىىىىاكم علىىىىىىى 

ا : سىىىىةثان  َسىىىىُنا َوَنىىىىن  ح 
َ
ىىىىَنا ه ا نِّ ىىىى ِّ

 
ًمىىىىا ال 

 
ا ُحد م 

ىىىىو 
َ
ق ُنىىىىوَنا لِّ  نىىىىن هحسىىىىن ال وامعنىىىى  [05: اما ىىىىدة]  ُيولِّ

 .ذل 

 هن علىى  ن معىىح ع مىىُ ا  يمىىا ألانىىح هن آلايىىح هىىذه  قىى :  (1)ععىىا   هللا رحمىى  عَيىىح ابىىن لىىا 

 صىىىورت  عىىىن و ن ىىىر عهييىىىيه  ىىى  ع ىىىذهم و تسىىى ا التوىىىالم  ىىى  الذنىىىح ههىىىد بىىىين يثدىىىم امسىىى مين حىىىاكم

 الحىىىاكم إ ىى  ترا عىىىوا إذا – ألاحنىىاف نىىىن ال ممىىورا إليىىى  ذهىى  نىىىا وهىىذا (2)ذلىىى ،  يهيىىي ولىىى  كيىىف

 .(3).الروايتين إحد     والحناب ح امعتمد ال ديد    وال ا عيح - ب  ورضوا امس م

  مىىىو الحىىدوأل غيىىي  ىى  امسىى م الحىىاكم إ ىى  ترا عىىوا إن: وا قىىال ععىىا   هللا رحمىى  نالىى  و ىىالف

ا : ععىا   لقولى  هسىال تهم، إ ى  و ىرألهم عىنهم  عىرض هن هو بيىنهم يثدىم هن بىين نخيىي ن  ىمِّ
َ
 َلىىاُيوَكا  

م ا
ُ
د ىىىاح 

َ
ىىىَنُهم ا   ا َبي  و 

َ
ا ه ىىىرِّض 

ع 
َ
ُهم ا ه  لىىىاي إذا: القاسىىىم ابىىىن لىىىا . التخييىىىي  ىىى  نىىى  ويىىى  [42: اما ىىىدة] َعىىىن 

 .(4) لسسال ح حق الحدم إن اذ ألن نخيي،  الحاكم والصانيان ألاسال ح

 لىىىو نسىىى مين نألا ألاصىىى ، وهىىىو: العربىىىس ابىىىن لىىىا . ألاسىىىال ح إ ىىى  ي ت ىىى  ال:   قىىىا  غيىىىيه هنىىىا

ا
 
 .(5).هو   بذل   الدتابيونا. الحاكم رضا  عتجي ولم لن ذ، رلال بينهما ماحد

 .واحدا لوال بينهم الحدم  ي   والحدوأل القصا     هنا

                                                           
: املتوفى) املحاربي ألاندلس ي عطية ين تمام ين الرحمن عبد ين غالب ين الحق عبد محمد أيو هو (1

 (هـ245
 (094/ 2) العص ص الدتا  ت سيي    الولي  امثررا عَيح ابن ت سيي( 2

 . 39/  8 لدانح البن امهن  (3
 (079/ 6) القرطب  ت سيي (4
 السابق امرل  (5
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  القتىىىىد   مىىىا ر عىىىوه نىىىا  ىىىان  ىىىمن انىىىام، إ ىىىى  الذنىىىح ههىىىد ترا ىىى   ىىىمذا :  (1) القرطبىىى  لىىىا 

  ى  نخيىي  اإلنىام كىذل  يدىن لىم إذا وهنىا.  ىالف بىال ننى  ونىنعمم بيىنهم، حدىم والهص  والعدوان

 .القديم     عن  - (2)وال ا ع  نال  عند وترك  بينهم الحدم

 الحدىىىىم نألاهن يثدىىىىم بيىىىىنهم ؛  ؛امص ىىىىس وا تىىىاره  امعتمىىىىد وهىىىىو ال ديىىىىد و (3( امىىىىاورألي لىىىا   

 حدمىى ، ي ا نىىوا هن حدىىم إذا وع ىىذهم بيىىنهم، يثدىىم هن إليىى  ترا عىىوا إذا الحىىاكم  ي ىىصم والىى  بيىىنهم

 انتنى   ىمن ،ع ي  امستعد  يخ  وهن الحاكم،  عدي  هن ول  آلا ر عل  هحدهم استعد  وإذا

ىى ُا : ععىىا   هللا بقىىو ا كىىذل   ىىان وإنمىىا وعىىصره، هلجىىيه الحضىىورا نىىن
 
نىىَصَ  ال 

َ
َمىىا ه ىىَنُهم بِّ

ىىم َبي 
ُ
د نِّ اح 

َ
 َوه

ُروَنا : ععىىا   ولقولىى  هنىىر وهىىذا( . 48: اما ىىدة)  َعىىن َيىىد  َوُهىىم  َصىىاغِّ
َ
َ ىىح ص  ِّ 

 
 ال
 
ىىوا
ُ
َ ىى  ُ ع  : التوبىىح}  َحت 

 رحىىىىىىم -  وسىىىىىى م ع يىىىىىى  هللا صىىىىىىل  - النبىىىىىى  وألن اسىىىىىىالم، هحاىىىىىىام ع ىىىىىىذهم ت ىىىىىىريا هن والصىىىىىىهار( . 28

 ننىا عىنهم بالىد   ن ىريهم وألننىا ع ىذهم، الحد إلانح نن النتنعوا حدم  ي صنمم لم   و زنيا يهوأليين

 كمىىىا لمىىىم الحقىىىوقا اسىىىتي اي  ىىى  بيىىىنهم بىىىالحدم عىىىنهم نىىىد   هن  ولىىى  امسىىى مين، ن ىىىر ا غيينىىىا ونىىىن

 .(4)امعاألين وبين بينهم ت رقا وبهذا امس مين، بين نثدم

 لوىىىاهر وعدنىىى ، بيىىىنهم الحدىىىم بىىىين نخيىىىي انىىىام  ىىىونا  ىىى  واحىىىد  قىىىولمم امالديىىىح السىىىاألة هنىىىا

 .{عنهم هعرض هو بينهم  احدم} آلايح

اموا نا يخ و وال:  (5) الرلراج  ولا 
 
 :ولمين هحد نن  ي  يو

 .لآلألنيين حق هو نما هو ععا  ، هلل حق هو نما ياونا هن إنا

                                                           
:  امتو  ) القرطب  الدين شم  الخصرج  ألانصاريا  رح بن بدر هبس بن هحمد بن نثمد هللا عةد هبو هو (1

 (هى670
 (079/ 6) القرطب  ت سيي (2
: امتو  ) باماورألي ال ميي الةهداألي، الةصريا حة   بن نثمد بن نثمد بن عل  الحسن هبو انام هو (3

 (هى405
 (357/ 9) الدةيي الحاويا (4
 (هى633 بعد: امتو  ) الرلراج  سعيد بن عل  الحسن هبو هو (5
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 نىىن يخ ىىو  ىىال والعتىىاق، والَىىالق، وال ىىروج، والربىىا،  الىىدناي ععىىا   هلل حىىق هىىو نمىىا  ىىان  ىىمن

 .اسالم بثدم هو ألينهم، بثدم بينهم يثدم هن يَ ةوا هن

 .باإللماث يثد وال ذل  ي وزا  ال ألينهم، بثدم بينهم يثدم هن ط ةوا  من

 ال؟ هم بينهم يتعرض هد اسالم، بثدم بينهم يثدم هن ط ةوا  من

 لمىىىم الحدىىىم ولىىىواز بىىى ، والحدىىىم اسىىىالم، بثدىىىم الحدىىىم عىىىدم :هلىىىوا  هربعىىىح علىىى   امىىىذه 

  يمىىىىىا و  ىىىىوزا الربىىىىا،  ىىىىى  بيىىىىنهم يثدىىىىم هن ي ىىىىوزا  ىىىىىال وغيىىىىيه، الربىىىىا بىىىىىين الت صىىىىيد: الرابىىىى  بىىىىدينهم،

 (1)عداه،

 التثىىاكم  ىىان إذا هنىىا هن سىىمم، الذنىىح ههىىد بىىين الخصىىونح  انىى  لىىو  يمىىا هىىو إنمىىا والخىىالف

 امسىى م  ىىان سىىواي واحىىدا لىىوال بيىىنهم يثدىىم هن الحىىاكم علىى   ىى ي  منىى  ؛ونعاهىىد وذنىىس نسىى م بىىين

 ؛هغ ىىىى  اسىىىىالم حدىىىىم ياىىىىونا هن  ولىىىى  ، والد ىىىىر اسىىىىالم إ ىىىى  يت اذبىىىىان ألمهمىىىىا نَ وبىىىىا، هو طالةىىىىا

 "  علىى  وال  ع ىىو اسىىالم: " لىىا  -  وسىى م ع يىى  هللا صىىل  - النبىى  هن امص ىىس عمىىر بىىن عا ىىذ لروايىىح

 (3)الد ار نن حاكم إ    صم  ن  امس م يتثاكم هن ي وزا ال ألن  و  (2)

 احاكمــــ علــــ  م نصــــبي أن لإلمــــام هــــلف وقاضــــ  م املســــلمين حــــاكم إلــــى كموايتحــــا لــــم فــــ ن

 .؟إليه ليتحاكموا

                                                           
 (202/ 7) ن دال ها وحد امدونح شرح    التأو د لَا ف ونتا ج التثصيد ننا،ذ (1
 نن بعح ذكر با  ال قَح كتا  - الدجي ا السنن    الةذهقس ه رل  والحديهللا  (358/ 9) الدةيي الحاويا (2

 ،  مات الصب  هس م إذا با      ترلمح الةخاريا و  00309 :  برلم  هحدهما هو هبو   بمسالم نس ما صار

  اسالم، الصب  عل   عرض وهد ، ع ي  يصل  هد

 (280/ 02) ال ا ع  انام نذه     الةيان (3
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 (1)ون تى ؛ ألينى  ههىد على   ىان ولىو حدىمال امسى م غيىي توليىح لىواز عىدم إ   ال ممورا ذه  

 الذنىىح ههىىد علىى   ال ىىروط، لمىىذه  الىىدونا وهىىم والعدالىىح، اسىىالم : القضىىاي واليىىح  ىى  ال ىىرط ألن

 يى   منمىا ، ع ىذهم الذنىح ههىد نىن حىاكم بنصى  العاألة لر ان وهنا امس مين، لقضاي يخضعوا هن

  ىىىىىال ، بهىىىىىا ليتعا  ىىىىىوا وعىىىىىاألا هم هعىىىىىرا مم بيىىىىىنهم  ىىىىىريا ت ولضىىىىىاي، حدىىىىىم تق يىىىىىد ال ،وزعانىىىىىح ر اسىىىىىح

 (2)، بالا انمم بد ، بملصان  حدم  ي صنمم

 شىىىماألت  ت ىىىوزا  يمىىىا ،الذنىىىح ههىىىد بىىىين لىىىيثدم الىىىذنس وتق يىىىد هلىىىازوا ألاحنىىىاف السىىىاألة هن إال

 ؛ الاىا ر حىق  ى  الاىا ر - تثدىيم – وكىذا:   (4)ععىا   هللا رحمى  الص  عى  العالنىح لىا   (3) ،  يى 

 لعمىىوم وذلىى   (5)الذنىىح ههىىد بىىين لىىيثدم القضىىاي تق يىىده ي ىىوزا وكىىذا حقىى ،  ىى  ل  ىىماألة ههىىد ألنىى 

َها َيا  :ععا   لول  يه
َ
يَنا ه ذِّ

 
َنُنوا ال

َ
ا  

َ
وا ال

ُ
ىذ خِّ

ت 
َ
َذُهىوألَا ت

 
َصىاَر ا ال َيىايَا َوالن  لِّ

و 
َ
ُضىُمم ا ه َيىايُا َبع  لِّ

و 
َ
ا ه ىح   دل  ى َبع 

 علىىى  بعضىىمم القضىىاي واليىىح لمىىىم هن هىىذا  يتنىىاو ا بعىىح، علىى  بعضىىىمم واليىىح ل د ىىار هن علىى  آلايىىح

 اسىىىالنيح الىىدو ا  ىى  العمىىد  ىىى  العىىرف بىى  لىىر ا نىىىا وهىىو بيىىنهم،  يمىىا ال ىىىماألة علىى  ولياسىىا .بعىىح

 .(6)امتعالةح

 ن سىىىما ت ىىىد لىىىد الحاونىىىات  ىىىمن اسىىىالم،  ىىى  شىىىرعيا الوالىىى  ل عىىىد نخىىىرج امىىىذه  هىىىذا و ىىى 

 واماليىىىىىىح الشخصىىىىىىيح هحىىىىىىوالمم  ىىىىىى  إلذهىىىىىىا يرلعىىىىىىونا الذنىىىىىىح ألهىىىىىىد  اصىىىىىىح ثىىىىىىاكمن تقىىىىىىيم ألن نضىىىىىىَرة

 عىنهم،  عىرض هو بيىنهم يثدىم هن بىين نخيىي القاضى   هن يىر ا الىذي القو ا ن  السيما ودلتماعيح،

                                                           
 . 370   4 ج ال ربين  للخَي   امثتاج نهن  انور (1

 7/037 ال قميح اموسوعح 2)
 (428/ 0( )امثتار رأل) عابدين ابن وحاشيح امختار الدر (3

 (هى 743: امتو  ) الحن س الص  ع  الدين  خر الةارع ، نح ن بن عل  بن عثمان هو (4
 بن نثمد بن هحمد الدين شما  بثاشيح (093/ 4) ال  ب  وحاشيح الدلا ق كن  شرح الحقا ق تبيين (5

بِّ ها يو   بن إسماعيد بن يو   بن هحمد
 
 ِّ
 
 بوالق، - ألانيييح الدجي ا امَةعح: الناشر (هى 0520: امتو  ) ال 

 القاهرة
  عثمان ره   نثمد ل دكتورا (79:  ) اسالنس ال ق     القضائس النوام (6
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 حيىىىىا هم وت سىىىىد بيىىىىنهم الخىىىىالف  يد ىىىىي ؛القضىىىىا يح السىىىى َح  ىىىىارج ياونىىىىوا هن ذلىىىى  نىىىىن ي ىىىىصم  منىىىى 

 ب ىىواز القىىو ا  اىىان ألاوطىىان، واسىىتقرار الحدىىم نوىىام  ىى  ذلىى  إ ىى  سىىبيد وال وألاسىىر ح، دلتماعيىىح

 (1) . ألاعد  الحدم هو بينهم الحدم هصلحمم يو   هن

 ر  سىما تختىار  انى  اسالنيح الدولح    امس مين غيي طوا ف نن طا  ح  د هن ذكروا ولد

 الخ ي ىىىىح و ىىىىان هيضىىىىا، ألا ىىىىر ا وال ىىىىئونا ل َا  ىىىىح الديميىىىىح ال ىىىىئونا  يتىىىىو   ،الخ ي ىىىىح ع يىىىى  و وا ىىىىق

 إ ىىىى  الرلىىىىوث ألونا طا  تىىىى  هبنىىىىاي بىىىىين ألاحاىىىىام تن يىىىىذ حىىىىق ولىىىى  ،وسىىىى نا شىىىىرطح الىىىىر    لمىىىىذا ي عىىىىد

 (2).الس َان هو للخ ي ح إال واليح الَا  ح لر    يدن ولم اسالنيح، امثاكم

ا

 لغير املسلم وعليه الواجبات الوالئية واملاليةا 

 ىىىمن لىىىى   ىىى  سىىى َح الدولىىىىح  ،دولىىىح نواطنىىىىا  ىىىان هو نقيمىىىا هو سىىىىا ثا هو نىىىاراالنىىىن  عىىى    ىىىى   ىىىد 

امسىى مين هن يثىىا ظ ، واسىىالم هولىى  علىى  و ىى  وهرضىىما حقولىىا وال يىىح وناليىىح، وع يىى  والةىىات كىىذل 

، نس ما  ان هو غيىي نسى م،  هيىي امسى م اعل  هذه الوالةات والحقوق لاد نن ل  واليح هو رعايح ع ي 

ا..ل  حقوق ووالةات، وع ي  نث ما ، كما هو ال أن    امس م 

ا:هنا نا ل  نن حقوق وال يح    

 .هن يأنن عل  ن س  ونال  وعرض  -6

                                                           
 ال رث  ان وما": ال  ريا الراب  القرنا    اسالنيح الحضارة" عن كتاب    ( نا   ألم) الهربس ام رخ يقو ا (1

.  بهم الخاصح نثاكممم وبين ألا ر ا ام د ههد بين اسالنيح الدولح      قد بامس مين  اًصا اسالنس

 نقام  ذها يقونونا الروحيونا امثاكم راساي و ان كمسيح، نثاكم  ان  همها امثاكم هذه هنر نن  ع م  والذي

  ان  بد الصواج، نسا د عل  هحاانمم تقتصر ولم القانون، كت  نن كثيًيا كتةوا ولد هيًضا، القضاة كةار

.  ب  ل دولح شأن ال نما وحدهم امسيثيين تخ  الت  امنازعات وهك ي امييال نسا د ذل  لان  إ   ع مد

 ذل  إ   تنور الحا  بَةيعح الدنائ  تدن ولم.  اسالنيح امثاكم إ   يل أ هن ل ذنس ي وزا  ان هن  وعل )

 القضا يح ألاحاام    كتاًبا( م855) ى ه 255 عام حوا   تيمونيو  ال اث يق هلف ولذل .  الرضا بعين

  قدان بدعو ا النور ح غيي امثاكم إ   يل أونا الذين النصار ا ب  يتع د عذر  د يقَ  لاس" امسيثيح

 ".امسيثيح القوانين

 254  الةار عل  نثمد ل دكتورا امس مين غيي نعان ح 2)
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 ا.هن يَعم نن  ييا ها -2

 اا.الخاصحالعانح واهن يتَة     ن ا ذها  -1

 ا.حالخاصالعانح واهن  ستمت  بمرا قما  -4

هو التضاه لانون  هن يدتس  لمسيح الدولح ووثا قما القانونيح إن  ان نواطنا -0

 .الة د

 .   الدا د والخارج هن ينا  حمايح الدولح -1

 .هن   ارك    دنتخابات والت ريعات القانونيح -7

 .انح الال قح بأنثال  وام هد لماالع هن يثصد عل  الو ا ف -9

ا:اوع ي  ن  هذه الحقوق والةات كثيية ننها

السم  والَاعح لوالة هنرها    امم ا وامدره     د شرث هللا القو م والقوانين  -6

 .امنومح

 .الح اظ عل  نوانما العام والخا  -2

 .عدم ا ال  بسياأل ها ونااسهها السياسيح ودلتماعيح -1

 .ال األ لحمايتها وح وما نن ألا َار الدا  يح والخارليحالسع   -4

 .هو بمول  القوانين امنومحدلتثاق بص وف لوا ها امسلحح عند امقتض    -0

 .عدم نودة غييها نمما  ان  الوروف وألاسةا  -1

 .عدم ععر ضما للخَر ألا  يا  ان هو  ارليا -7

 

ا:     ذها نا يل اهنا الوالةات اماليح

 .   ب   اما  بثس  النوامالحق العام  -6

 .امقررة ألنثال  إن  ان هناك تمو د رسي الحصو  عل  الحصح التمو ميح  -2
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 .تو يي الع   الدر م بعم   إن  ان لاألرا ع ي ، هو بد الح الدولح ل  نن نالما العام -1

هو و ي يا هو هو زراعيا إتاحح ال رصح ل  ل دس  ام روث ت ار ا هو صناعيا  -4

ا.الجي والةثر استخراج  ييات

ا:ع ي  نن الوالةات اماليح نا يل وا

 .هألاي الوالةات الضر بيح ام رعح    الدولح نن غيي تثايد -6

 .هألاي الرسوم امستثقح امقرة نوانا -2

 .سداأل ال واتيي دستهالكيح امقدنح ل  نن القَاث العام هو الخا  -1

 .امساهمح    ألا  َح دلتماعيح -4

 .وتنميت  الدولح التصاألامساهمح    استقرار  -0

 .الح اظ عل  ال يوات ونقدرات الوطن -1

ا

االوالةات دلتماعيح

لىىىى  نىىىىا لمىىىىم وع يىىىى  نىىىىا ع ىىىىذهم، هنىىىىا الوالةىىىىات دلتماعيىىىىح  منىىىى   عتجىىىىي  ىىىىرألا نىىىىن ه ىىىىراأل ام تمىىىى  ا

 نىىىىن غيىىىىيه نىىىىن ياىىىىونا كمىىىىا ع يىىىى  والح ىىىىاظ ام تمىىىى  تنميىىىىح  ىىىى  ويسىىىىمم والضىىىىراي، السىىىىراي    ىىىىاركمم

 هللا صىىىل  النبىىى  هرسىىىاه الىىىذي امىىىن ذ وهىىىو غيىىىيه، نىىى  لىىى  الاان ىىىح امواطنىىىح تثصىىىد وبىىىذل  امسىىى مين،

 امعىىىروف لىىى   ىىىمن الذهىىىوأل، نىىىن تةعنىىىا نىىىن هنىىى "  علىىى   ذهىىىا نىىى  التىىى  امدينىىىح وثيقىىىح  ىىى  وسىىى م ع يىىى 

 نثىىىاربين، ألانىىىوا نىىىا امىىى ننين نىىى  ين قىىىونا الذهىىىوأل وهن ، ع ىىىذهم نتناصىىىر وال نو ىىىونين غيىىىي وألاسىىىوة

 نىىن إال وهن سىىمم، ونىىوالذهم أليىىنهم، ول مىى ننين أليىىنهم ل ذهىىوأل امىى ننين، نىىن هنىىح عىىوف بنىى  يهىىوأل وهن

 عىىوف، بنىى  لذهىىوأل نىىا نثىىد الن ىىار بنىى  لذهىىوأل وهن ب تىى ، وههىىد ن سىى  إال( 1) يوعىىغ ال  منىى  وهثىىم   ىىم

 وهن عىوف، بنى  لذهىوأل نىا نثىد ل ىم بنى  لذهىوأل وهن عىوف، بنى  لذهىوأل نا نثد الحارل بن  لذهوأل وهن

                                                           

 (648/ 0) وألاثر الحديهللا غر      النهايح هه د  ؛ غييه وهوعه  وعها، وعغ: يقا  يه   ال هي (1
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 يوعىغ ال  منى    ىم، نىن إال ذلى ، نثىد ألاو  لذهىوأل وهن عىوف، بنى  لذهىوأل نا نثد ساعدة بن  لذهوأل

 الذهىىوأل علىى  وسىى م، ع يىى  هللا صىىل  نثمىىد بىىمذن إال نىىنهم هحىىد يخىىرج ال وهنىى  ب تىى ، وههىىد ن سىى  إال

 ب ىندم وهن الصىحي ح، هىذه ههىد حىار  نن عل  النصر بينهم وهن ن قتهم، امس مين وعل  ن قتهم،

 .(1)"ل مو وم، والنصر والنصيثح النص 

بىين   عى   عنىدناا  مىا والب ىر ح هنتى  ع م  الذي وس م ع ي  هللا صل  النب  نن ذ هو  مذا

 ع يىى  سىىار الىىذي امىىن ذ وهىىو وغيىىيهم، دالسىىبي وهبنىىاي امسىىتأننين نىىن أليىىنهم نىىن لىى   نىىنامسىى مين 

 الذنىح، ههىد نىن ب ىي  نىر عمىر امى ننين هنيي  عد وكما عنهم، ن مورا هو كما بعده، نن اه   ا

 ثىىىىىىم شىىىىىة ةت ،  ىىىىىى  ال ص ىىىىىح ننىىىىىى  ه ىىىىىذنا كنىىىىىىا إن هنصىىىىى ناك نىىىىىىا:  قىىىىىا  النىىىىىىا ، هبىىىىىوا  علىىىىىى   سىىىىىأ 

 .(2 )" يصلح  نا اما  ب   نن ع ي  هلر ا ثم: لا . كجيك    ضيعناك

وبهىىىذا  ع ىىىم كيىىىف عانىىىد اسىىىالم غيىىىي امسىىى مين  ىىى  هرضىىى  بالعىىىد  والقسىىىا، بثيىىىهللا ال ياىىىاأل غيىىىي 

ال كمىىىا ت ع ىىى  الذهىىىوأل نىىى  امسىى م ي ىىىد نثىىىد ذلىىى  التعانىىىد عنىىىد هي أليانىىىح ه ىىىر  ال ياىىىون هىىىو نتةىىى  لمىىىا، 

ا.ن  امس مين، وال يوعيح ن  غييهماغييهم والةوذيح 

صىدورنا بى ، و سىأ  هللا ععىا   هن يث وى  لنىا و ث ونىا  الحمد هلل الىذي هىدانا لإلسىالم وشىرح 

اب  وهن يتو انا نس مين

ا.والحمد هلل ر  العامين وصل  هللا وس م عل  سيدنا نثمد و ل  وصحة  هلمعين

ااه                                 الدكتور هحمد بن عةد العص ص الحداأل6411ص ر60

اكةيي ن تين ندير إألارة ا تاياااااااااااااام                       2564أل سمجي9

ا

ا

                                                           

 (419/ 2) زن و   البن وألانوا  (694/ 9) ل ةذهقس الدجي ا السنن (1

 (075/ 0) زن و   البن ألانوا ( 2
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 :التوصيات 

 

الدولح امس مح ي  الت  يثدمما حاكم نس م، وألستورها إسالنس، وشعهها     هو هك ييت   -6

ا.نس م

وال بنبي  سيدنا نثمد صل   ،غيي امس م هو  د نن ال ي نن باهلل وحده ال شر   ل  ربا -2

 ا.ألانبياي وامرس ين، نمما  ان  أليانت  هللا ع ي  وس م نبيا ورسوال و اتم

اسالم ال يندر التعا   بين الَوا ف امخت  ح بد هلرها، وح ظ حقوق هه ما نا ألانوا  -1

 ا.نسامين ي ألون الحقوق والوالةات

 ...ق اماليح ودلتماعيح والسياسيحاسالم هعَ  ألال يات غيي اسالنيح  اند الحقوا -4

 .ولم يمن  غيي امس م حقا  ستثق  امس م    هرض الدولح امس مح

، ون  ذل  ن  ألاعل  وهو  ع و وال ُ عل الواليح الدجي     ألولح اسالم  اصح بامس مين ألا -0

الة دي ، وال نن التمثيد ولو ا ف العانح والخاصح لم يمن  غيي امس م نن واليات ه ر ا

 .الجيما سوا

القضاي    اسالم ال ياون إال ل مس م، ولهيي امس مين هن يتثاكموا إ   لضاة امس مين  -1

و ثدمون بينهم بعد  اسالم، و إن ا تاروا ألن سمم لضاة  اصين بهم، هلرهم اسالم 

عل  ذل ، و ان عل  الدولح امس مح تن يذ لضاي لضا هم ، كمأن لو   ألانر امس م هن 

،    ألاحوا  الشخصيح هو اماليح نن يختاره لمم نمن  ي  ك ايةننهم اي يو   ع ذهم القض

 .هو يختارون  ألن سمم

غيي امس م  ستوي ن  امس م    حقوق امواطنح ونا يايت  ع ذها نن نعا  وعمد  -7

وو ي ح ووثا ق رسميح وحمايح وعَاي، كما  ستوي نع     الوالةات وهألاي الحقوق 

 .الوطنيح والوال يح

لةد نن  لهيي امس م    الدولح امس مح نواطنا  ان هو نقيما هو وا دا الحق الااند -9

 .   الحمايح والنصرة وبذ  نا يثتال  نن نعا  وألواي امس مح الدولح

ا

اوباهلل التو يق
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 سالميةحقوق وواجبات غير المسلمين في الدول اإل: بحث
 ومدى تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية عليهم

 

 المنعقها  ،(22)  قه  للهاو   البحهو  تصهو  إعهااا فه  أمانتهه إلى الممثل المجمع وجه
 العنهوا  لبحه  األمانه  وجهه  وقها ،(2015 / 3 / 25-22)بتها ي   الكويه  اوله  فه 

 :التالي  المحاو  ف  أعاله

 :الحقوق :أولا 

 .الايني  الشعائ  وأااء العباا ، او  اءوبن االعتقاا، ح ي  .1

 .والعالج التعلي  .2

 .القضاء الجيش، الوزا ا ، :العام  المناصب تول  .3

 .النيابي  المجالس ف  المجتمع تمثيل .4

 .عليها يعتاي م  وجزاء واألموال واألع اض األنفس حماي  .5

 .الشخصي  األحوال ف  الخاص  الش ائع إلى االحتكا  .6

 :الواجبات :ثانياا 

 .والمالي  الوالئي  الواجبا  .1

 .االجتماعي  الواجبا  .2

 .البح  متطلبا  حسب تعايله أو إضافته الباح  ي ى ما .3

 المط وحه  الكبيه   العلميه  وللقيمه  فيهه واالسهتكتاب البحه  محهاو  علهى االطهال  بعها
 بعه ض االكتفهاء إلهى متوجهه نفسه  وجها  المط وحه  العنهاوي  أهميه  فه  والبحه  للنقهاش
 عنها ط حه  يكهو  وأ  عمومها   للموضهو  النقهاش وتثه ي تضهي  لعلهها مهااخال ال بعهض
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 .الساخن  الفت   هذه ف  الكبي   ألهميته (االعتقاا ح ي )بح   ف  الحقوق مسأل 

 معنهى فهه  فه  ألهميتهها االجتماعيه  الواجبها  لموضهو  تط ق  الواجبا  مسأل  وعنا
 قصهوى أهميه  ذا  المحهاو  كهل  كهو  مهع الموضهوعي  علهى ف كهز  المجتمعه  التعهايش

 ووضهع  النهافع بهالعل  المحهاو  كافه  يثه و  سهو  والخبه اء األعضهاء بهأ  تأكهاي ومهع
  :ف  بحث 

 عنها وقيمه  فضهل مه  لكه  ومها لألمه  كعلمهاء جميعها   بهأهميتك  فيهها ذكه   :مقامه  - 
 .والناس اهلل

 اإلسهال  قبهل األمه  بحاله  فيهه ُأذكه  والواجبها  الحقهوق موضهو  بحه  عنها :تمهيا - 
 شهيا وكيه  السهليم  البشه ي  العالقه  علهى المبنيه  اإلسهال  اول  وكّو  اإلسال  جاء وكي 
 .للعالمي  ص حا  

 .الحقوق وبيا  واصطالحا   لغ  بالحق :التع ي  - 

 :البح  محل  -

 فهاون  االعتقهاا ح يه  الموضهو  ههذا حهول الكتاب  ف  باهلل استعن  االعتقاا ح ي  ) أ
 المحهاو  او  الكفايه  فيهه  أيه  واحها فه   فههو فيهه للكتابه  المحهو  ههذا واخته   حهاو الم

 .والخب اء األعضاء عنا تبح  سو  الت  األخ ى

 ال تبهاط االجتماعي  الواجبا  لموضو  الكتاب  وجه  البح  م  الثاني  الفق   ف  (ب
 .االعتقاا بح ي  و بطها االجتماعي  الواجبا  مسأل  ف  بعض مع الموضوعي 

 



4 

 

 :العلماء فضل عن مقدمة

 محمها سهيانا واآلخه ي  األولهي  سهيا علهى والسهال  والصهال  العهالمي ،  ب هلل الحمها
 :بعا أما الاي ، يو  إلى كثي ا   تسليما   وسل  وصحبه آله وعلى

ء، وقهااته  النهاس سهاا  هه  العلمهاء فهن   األنبيهاء، وو ثه  األ ض، منها ا  وهه  األجهالء
 .له  المستغَف ُ  الخي ، به  الم ااُ  الناس، خيا  وه 

 إلى محتاجي  غي  وه  حي ، كل ف  إليه  محتاجو  الناس إذ عظي ؛ فضل وللعلماء
 .الناس

 الفضهائل، أجهل   العله  أل  العله ؛ فضهل بيها  يسهتلز  العلمهاء فضهل بيها  أ  شه  وال
 األمه ، أمجهاا ومصها   ،الحضها   أسهاس فهو اإلنسا ، به يتحلى ما وأعز   المزايا، وأش  
 والعلمهاء الهاا ي ، وشه   األبايه ، السهعاا  إلهى و ائهاها الحيا ، ف  وتفوقها سموها وعنوا 

 .وخزنته العل  حمل  ه 

 ال فيهع، بمقهامه  واإلشهاا  والعلمهاء، العله  لتكه ي  واألخبها  اآليا  جاء  هذا أجل م 
 صهيان  فه  وجههااه  والفضهل، بهالعل  لتحلهيه  المشه وع  حقهوقه  طليعه  فه  وتهوقي ه 
 :قيل كما وا  شااه، اإلسالم  المجتمع إصالح على واأبه  وتعزيزها، اإلسالمي  الش يع 

 األم  يبنو  والمصلحو                أنفسه  يبنهو  الصالحو        

 قها اإلسهالمي ؛ والمعها   الاينيه ، بهالعلو  متخصصهي  ال بهانيو  العلمهاء كها  وحيه 
 النهاس وهاايه  وأحكامهها، مباائهها ونشه  اإلسهالمي ، الشه يع  خامه  علهى فسهه أن أوقفهوا

 ثمه ا  ويجتنهوا بهه ، يسهتهاوا أ  بالمسهلمي  فجهاي  والصهالح؛ الخيه  وجهه  وتهوجيهه 
 والمضهللي  الغهاوي  اعايها  ويتفااوا وش يعته ، عقياته  م  بصي   على ليكونوا علومه ،

 ". األنبياء و ث  العلماء : "القائل  اهلل  سول وصاق سال ،اإل أعااء م 
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 :التمهيد

 كمها النهو  إلهى الظلمها  مه  النهاس إلخه اج اعوتهه بهاأ اإلسهال  أ  سهلفا   المعلهو  مه 
 يهو  ليحاسهبه  الكتهب وأنهزل ال سهل بن سهال البشه  هاايه  فه  تعهالى اهلل حكمه  اقتضه 
 فيمها والعهال الحهق إقامه  فه  والميهزا  الموجهه ههو الهاي  لهه  ليكهو  عملهوا مها على القيام 
 .بينه 

 الحيا  مقوما  وكان  وبشي ا   هاايا  صلى اهلل عليه وسل   محما وبع  الق آ  أنزل ولقا
 أو واضهح  حكومه  هنها  تكه  وله  وكب ائهها القبيله  فه  والعقا الحل أهل حكماء على تقو 
 .المعال  محاا  جغ افي  وال سياا  ذا  اول 

 ثه  مكه  كحهال حالهها وكها  المنهو   الماينه  إلهى باينهه اعو اله صهاحب ههاج  بعهاها ث 
 أو قبيله  أو ماينه  فتحه  وكلمها اإلسهالمي  والاوله  اإلسهالم  الكيها  مالمه  تظهه  بهاأ 
 وكها  وتتسهع، تزيها كانه  وا   حهاواا   لهه أصهب  حتهى الجايا الكيا  هذا إلى انضم  ق ي 

 عليه أنزل وم  اإلسال   سول الاول   مز بقياا  المنو   الماين  ف  الحك  ومق  االنطالق
 بهي  التعامهل وقواعها اإلسهال  أمه  اسهتو  القه آ  ليكهو  المنها  العزيهز بكتهاب األايها  آخ 

 العام  الحيا  قواعا بيا  ف صلى اهلل عليه وسل   اهلل  سول األم  قائا مثلها والت  الناس،
 .كاف  للناس والخاص 

 وبحك   قعتها واتسا  أم ها وظهو  اإلسال  اول  كوي ت بعا البش ي المجتمع أ  وبما
 إلهى منقهاا مسهل  بهي  فك يها   البشه ي المجتمهع انقسه  اإلسهال  اوله  عليهها بنيه  الت  العقيا 
 أههل مله  مه  لنفسهه ا تضهاها الته  المله  علهى وكهاف  القه آ ، مه  أنزل وما اإلسال  عقيا 
 .ايني  ال بوذي  مش ك  أو السابق  الكتب

 ومه  ال اشهاي  الخلفهاء ونجها واسهتم   ذله  علهى المجتمعها  وعاشه  اإلسهال  جهاء
 مصهال  يحقق بما البش ي  المنظوما  هذه مع تعاملوا اإلسالمي  الاول  قيااا  م  بعاه 
 .وغي ه  المسلمي  بي  والواجب الحق ف  والموازن  العباا

 الاوله  وتغيه   البشه ي امهلالتع معال  م  كثي  وتغي   الحياتي  الفت   طال  أ  وبعا
 لهها وتكوينها  واضهح  وحهاوا مصهطنع  جغ افيه  إلهى المعهال  تخطهيط وأعيها اويهال  إلهى

 عوامهل مه  تحتاجهه مها واتخهذ  اولهها تبنتهها قي  لها مختلف  اساتي  أنشئ  مختلف  سما 
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 تهاجيح عهالم  نظها  إلهى اليهو  العهال  فه  اسهتق   قها األمهو  أ  نجا ولشعبها لها الحماي 
 بهي  والتعهايش الك يمه ، الحيها  بقهاء أسهس وضهع  الته  اإلسهالمي  الحضها   إبه از إلهى

 .الشعوب

 المختلفه  البشه ي  ونظمهها واسهاتي ها عقائهاها فه  المختلفه  واولهه اليهو  العهال  أ  وبما
 بعهض، مه  بعضهه  البشه  فئها  ليحمه  العها  النظها  قواعها بيها  إلهى الحاج  أشا أصب 
 فه  اإلسهالمي  الهاول فه  المسهلمي  غيه  وواجبها  حقهوق مسهأل  فه  بحه ال فهن  ولهذل 
 ني ،مهواط وغيه  مهواطني  فيهها كثه ته  مهع خاصه  بمكها  باألهميه  ههو الحاضه  العصه 
 .إسالمي  الغي  الاول وكذل 

 لصهال  عامه  تصهو ا  ووضهع النقهاش إلهى محتاجه  والمسهأل  جهاا   كبيه   العمليه  إذ 
 بصو   والواجبا  الحقوق وبيا  والتعايش التوافق صيغ إليجاا حكوماته  مع الشعوب هذه

يصهال واضهح   حتهى اوله  كهل فه  المهواطني  كافه  إلهى تامه  بانسهيابي  المعلومها  ههذه وا 
 .وعليه له بما وا اي  وع  على الشعب يصب 
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حقوق وواجبات المواطنين غير المسلمين في الدول اإلسالمية ومدى : الموضوع الثالث
 أحكام الشريعة اإلسالمية عليهم تطبيق

 

 :الحقوق :أولا 

 :لغة الحق تعريف ) أ

 وجهاء ووجهب، ثبه  إذا يحهق الشه ء حهق مصها  وههو الباطل، خال  اللغ  ف  الحق
 وجهب األمه  حهق ومعنهى الثابه ، الموجوا والمل  المال على يطلق الحق أ  القاموس ف 

 .إنكا ه يسوغ ال الذي الثاب  بأنه الج جان  وع فه ش ، بال ووقع

 .صفاته م  :وقيل تعالى، اهلل أسماء م  اس  والحق

 .1م افقه :العقا  وحقوق واليقي ، والواجب، النصيب، :اللغ  ف  الحق معان  وم 
 

 :بمعنيين يأتي الصطالح، في والحق  )ب

 والمهذاهب واألايا  والعقائا األقوال على ويطلق للواقع، المطابق الحك  هو :األول  )أ
 .الباطل ويقابله ذل  على اشتمالها باعتبا 

 حهق فأمها .العبهاا وحهق اهلل حهق:قسهما  وهو الثاب ، الواجب بمعنى يكو  أ  :واآلخر
 بأحها، اختصها  غيه  مه  للعهال  العها  النفهع بهه يتعلهق مها بأنهه :التفتهازان  ع فهه فقها اهلل

 ال مها اهلل حهق :القهي   ابه قهال كمها أو نفعهه، وشهمول خطه ه، لعظه  تعهالى، اهلل إلهى فينسب
 .وغي ها والكفا ا  والزكوا  كالحاوا فيه، ماخل

 :القهي  ابه  قهال أو مالهه، كح مه  لهه، خاصه  مصهلح  بهه يتعلهق مها فههو العبها حهق وأما
 .2"عليها والمعاوض  واإلسقاط الصل  تقبل الت  فه  العباا، حقوق وأما"
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 :الحق مصدر ( جـ

 واآلخ  ، الانيا ف  سعااء يكونوا حتى الخلق، حيا  لتنظي  تعالى اهلل هو الحق مصا 
 حقوقا   للشخ  فجعل عبااه على تفضل ولكنه أصال ، حقا   لعبا اهلل يجعل أال يمك  وكا 
 ومها حقهوق، مه  لهه مها وبلءغهه أعلمهه ثه  ولآلخه ي ، تعهالى هلل حقهوق بهأااء وكلفه له، تؤاى
 فكانه  اإلسهالمي  بالشه يع  ختمه  الته  السهماوي  الشه ائع ط يهق عه  واجبها  مه  عليهه

 .الخلق لجميع وعام  قبلها، لما ناسخ 

 :المسمى على الصطالح ( د

 .(الذم  أهل مصطل  ش عا   عليه  أطلق وقا المسلمي ، غي  م  المواطنو )  :أوال  

 اإلسال  بالا إلى الوافاي  م  المسلمي  غي  وه  المسلمي ، غي  م  الوافاو  : (ثانيا  
 (. المستأمنو  مصطل  عليه  ويطلق نحوه أو لعمل

 :قسمي  إلى اإلسال  بالا ف  المسلمي  غي  حقوق وتنقس 

 .خاصة وحقوق عامة حقوق  -

 .اإلنساني  ك امته  حفظ ف  حقه  .1

 .المعتقا ح ي  ف  حقه  .2

 .يخصه  فيما بش عه  االلتزا  ف  حقه  .3

 .العال ف  حقه  .4

 .وأمواله  وأع اضه  امائه  حفظ ف  حقه  .5

 .االعتااء م  الحماي  ف  حقه  .6

 .الحسن  المعامل  ف  حقه  .7

 .االجتماع  التكافل ف  حقه  .8

 



9 

 

 :الخاصة الحقوق ومن  -

 .العمل ف  حقه  .1

 .التنقل ف  حقه  .2

 .التعلي  ف  حقه  .3

 .التطبيب ف  حقه  .4

 .السكنى ف  حقه  .5
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 :الثالث الموضوع من األولى الفقرة

 :اإلعتقاد حرية

 الخلق خالل م  الحق أبا  أ  بعا اإلعتقاا ح ي  مسأل  تعالىو  سبحانه اهلل أوسع لقا
 لهه  ته   ثه  الخلهق علهى الحجه  وأقها  ال سل وبع  الكتب وأنزل واإلا ا  والعقل والتكلي 

 ط يهق عه  باهلل مؤم  إما اإلنسا  بأ  البش  عنا التا  العل  قاعا  ووضع االختيا  ح ي 
مهاصهلى اهلل عليهه وسهل   محما سيانا  سله آخ  منهاج على اإلسال  ب سال  هايه اتبا   وا 
 .والنحل الملل م  غي ها واختا  النعم  بهذه كاف ا  

 فه  المسهل  غيه  علهى الحفهاظ فه  الكثيه   المسهائل البهاب ههذا فه  العلمهاء أوض  ولقا
 ابه    عه  ُجَبْيه  ب    سعيا   فع  النبوي  والسن  الق آني  اآليا  جاء  كما اإلسالم  المجتمع

 َكاَن ْ  :قال.  256 ] لبق  ا [  َل ِإْكرَاَه ِفي الدِّينِ   :قول ف  ،- عنهما اهلل  ض - بءاسع
َانءُه، َوَلاٌ  َلَها َعاَش  َلئ  ْ  :َفَتْحل  ُ  َوَلٌا، َلَها يعيُش  يكااُ  ال األْنَصا    م  َ  الَمْ َأ ُ   ُأجل َي ْ  َفَلمءا َلُتَهوِّ
ي    َبُنو  َفَأْنَزل أْبناؤنا، اهلل   َ ُسولَ  َيا :األنصا ُ  فقال  األْنَصا ، أبناء   م  ْ  اٌس نَ  ف يه  ْ  إَذا النءض 
ه   اهللُ   شاء َوَم ْ  بهْ ، لحقَ  شاء َفَم  :ُجَبيْ   ب  سعياُ  قال .  َل ِإْكرَاَه ِفي الدِّينِ    :اآلي  هذ 

سال  ف  اخلَ   .1اإل 

 الهاي ،   َل ِإْكـرَاَه ِفـي الـدِّينِ  : تعهالى قولهه :القه آ  ألحكها  الجهامع فه  الق طبه  وقال
ّل  المعتقا اآلي  هذه ف   .  256 ] البق    [  َقد تََّبيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ  : قوله بق ين  والم 

 ف  الاخول على أحاا   ُتْك  ُهوا ال أي.   َل ِإْكرَاَه ِفي الدِّينِ  : تفسي ه ف  كثي  اب  وقال
 علهى أحها يكه ه أ  إلهى يحتهاج ال وب اهينهه، االئلهه جله  واضه ، بهي  نههفن اإلسهال ، ايه 

 بينه ، عله  فيهه اخهل بصي ته، ونو  صا ه، وش ح لإلسال ، اهلل هااه م  بل فيه، الاخول
 ُمك هها   الهاي  فه  الهاخول يفيهاه ال فننهه وبصه ه، سهمعه علهى وخهت  قلبهه اهلل أعمهى ومه 

 .2مقسو ا  

 فه  تُقَهات ُلْو َ  اهلل، ب ْسه    اْخُ ُجهوا " :قهال :جيوشهه بعه  إذا  ال سهول وصهايا مه  فكها 
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ُ وا، ال بهاهلل، َكفَه َ  َمه ْ  اهلل َسهب يل   ْلهَااَ ، َتْقُتلُهوا وال ُتَمثِّلُهوا، وال َتُغل هوا، وال َتْغها   َأْصهَحابَ  وال الو 
َوام ع    .1"الصء

 التعلهي  ههذا وافحفظه ال اشهاو  الخلفهاءصهلى اهلل عليهه وسهل   النبه  بعها مه  جهاء ثه 
 - َبْكه    َأَبا َأ ء  :" المسيءب ب  سعيا فع  التعلي  بذل  الجيوش قاا  ُيوُصو َ  فنجاه  النبوي
، َنْحوَ  اْلُجُنواَ  َبَع َ  َلمءا - َعْنهُ  اهللُ   ض ء   اْلَعا    ْب َ  وُعَم و ُسْفيا َ  َأب  ب  يزيا َأَم َ  الشءا  

ه   ُأَمَ اء   َمعَ  َبْك    َأُبو َمَشى َ َكُبوا َلمءا :َقالَ  حسن  ، ب  َوُش َحبيل  ثَن يءه َ  َبلَهغَ  َحتءهى ُيهَواُعُه ْ  ُجُنوا 
، هبُ  إ نه  :َفقَهالَ  ُ ْكَبهاٌ   َوَنْحه ُ  َأتمشه  اهلل   َ ُسهول   َخل يفَه َ  َيها :َفقَهاُلوا اْلهَوَاا   ه   ُخَطهايَ  َأْحَتس   ههذ 

هيه ْ ، َجَعهلَ  ثُه ء  اهلل ، َسهب يل   ف ه  هيُك ْ  :لَ َفقَها ُيوص   َفقَهات ُلوا اهلل ، َسهب يل   ف ه  اْغهُزوا اهلل ، ب َتْقهَوى ُأوص 
يَنهُه، َناص  ٌ  اهللَ  َفن  ء  ب اهلل ، َكَف َ  َم ْ  هُاوا َوالَ  َتْجُبُنهوا َوالَ  َتْغهُاُ وا َوالَ  َتُغل هوا َوالَ  ا  ، ف ه  تُْفس   اأَلْ ض 
، إ لى َفاْاُعوُه ْ  اهللُ  َشاءَ  إ  ْ  الُمْش  ك ي َ  م  َ  َعُاوء الْ  َلق يُت ُ  َفن َذا ُتْؤَمُ و َ  َما َتْعُصوا َوالَ   فَهن  ْ  َثاَل  
ْنُه ْ  َفاْقَبُلوا َأَجاُبوُك ْ  ُه ْ  ْساَل    إ لى اْاُعوُه ْ  َعْنُهْ ، َوُكف وا .م  هْنُهْ ، فَهاْقَبُلوا َأَجهاُبوُك ْ  ُهه ْ  فَهن  ْ  اإل   م 

ل  ا إ لى اْاُعوُه ْ  ثُ ء  َعْنُهْ ، َوُكف وا  فَهَأْخب ُ وُه ْ  َفَعلُهوا ُه ْ  َفن  ْ  الُمَهاج   ي َ  َاا    إ لى َاا  ه  ْ  م  ْ  لتءَحو 
ْثلَ  َلُه ْ  َأ ء  ْساَل    ف   َاَخُلوا ُه ْ  َوا   ْ  المهاج يَ ، َعلى َما َوَعَلْيه  ْ  ل لُمَهاج   يَ ، َما م   َواْخَتاُ وا اإل 

 الءهذ ي اهلل   ُحْكه ُ  َعلَهْيه  ْ  َيْجه  ي الُمْسل م ي َ  َكَأْعَ اب   َأنءُه ْ  ُ وُه ْ َفَأْخب   المهاج  يَ ، َاا    َعلى َااَ ُه ْ 
ن يَ ، َعلى ُف  َض  ُاوا َحتى َشْ ٌء، َواْلَغَنائ     الَف ء   ف   َلُه ْ  َوَلْيَس  الُمْؤم   َفن  ْ  الُمْسل مي َ  َمعَ  ُيَجاه 

ْسال    ف   َيْاُخُلوا َأ ْ  َأَبْوا ُه ْ  ْزَي  ، إ لى وُه ْ َفاْاعُ  اإل  ْنُه ْ  َفاْقَبُلوا َفَعُلوا ُه ْ  َفن  ْ  الج   َعْنُهْ ، َوُكف وا م 
يُنوا َأَبهْوا ُهه ْ  َوا   ْ   َوالَ  َتْح  َقنءهَها، َوالَ  َنْخهال   ُتْغه  َق ء  َوالَ  اهلُل، َشهاءَ  إ  ْ  َفقَهات ُلوُه ْ  َعلَهْيه ْ ، ب هاهلل   َفاْسهَتع 

هُ ، َ    َشهجَ  َوالَ  بهيَمه    َتْعق هُ وا ُموا َوالَ  تُْثم  ْلهَاا َ  َتْقُتلُهوا َوالَ  َبْيَعه  ، تهها   النَسهاَء، َوالَ  الش هُيو َ  َوالَ  اْلو 
ُاو َ  هوام ع   ف ه  َأْنُفَسهُه ْ  َحَبُسهوا َأْقَواَمها   َوَسهَتج  ُاو َ  لَهُه، َأْنُفَسهُه ْ  َحَبُسهوا َوَمها فَهَاُعوُه ْ  الصء  َوَسهَتج 

هه  ْ  َأْوَسهاط   ف ه  ا   ل لشءهْيطَ  اتءَخُذوا آَخ  ي َ   َأْعَنهاَقُه ْ  َفاْضه  ُبوا ُأولئ ه َ  َوَجهْاُت ْ  فَهن َذا َأْفَحاَصها ، ُ ُؤوس 
 .2"اهللُ  َشاءَ  إ  ْ 

                                                           
 
ما نهى عن قتله من النساء وغير ذلك،عن ابن : أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الجهاد، باب 

ر والطبراني رواه أحمد وأبو يعلى والبزا: ، وقال  96: عباس ـ رضي هللا عنهما ـ حديث رقم

: وفي رجال البزار. «وال تَْقتُلُوا َولِْيداً وال اْمَرأَةً وال َشْيخاً » : في الكبير واألوسط إال أنه قال فيه

إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثقه أحمد وضعفه الجمهور، وبقية رجال البزار رجال 

 .الصحيح
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 اآليه  ههذه :التأويهل أهل وقال  - :"الكبي  تفسي ه ف  - ال ازي الاي  فخ  اإلما  وقال
: تعهالى وقولهه منقطعه ،  المهواال كانه  وا   والمسهلمي ، المشه كي  بهي  البه  جواز على تال
  َْوُتْقِسـُطوا ِإَلـْيِهم]   وغي هها بالصهل  ي يها عبهاس ابه  قهال،  :8] الممتحنه :  ُُّيِحـب ََ ِإنَّ اللَّـ

 .1 "والتواصل الب  أهل ي يا اْلُمْقِسِطينَ 

 المسلمين غير من والمعاهدين الذمة أهل إيذاء عنصلى اهلل عليَ وسلم  الرسول نهي
 :إلسالميا المجتمع في

مِّه     جهل ُيقهال :اللغه  فه  الهذم   إ لهى منسهوب العهها :والذِّمءه ُ  .عهها لهه  جهل معنهاه :ذ 
 عليهه قولهه فه  األما  الذِّمء  :عبيا  َأبو وقال :قال .العقا َأهل الذِّمء ُ  :الجوه ي قال الذِّمء ؛
مء ٌ  وقو  .َأاناه  بذّمته  ويسعى :السال  مء    ذوو َأي ُمعاهاو  :ذ   .2ذ 

زيه    إعطهاء مه  عليهه مها علهى وُمبهاَيعٌ  ُمَعاَههاٌ  ألنءههُ  معاهها الهذم  علهى ُيقهال وقها  الج 
، َأْهلُ  وُه ْ  .عنه والك ِّ   .الُمعاَها   اس ُ  عنه َذَهبَ  أْسَل َ  فنذا الَعْها 

 أحكا  والتزا  الجزي ، بذل بش ط كف ه  على الكفا  بعض إق ا  هو :ش عا   الذم  وعقا
َِ َوَل ِباْلَيْوِم اآلِخِر َوَل ُيَحرُِّمـوَن َمـا  : تعهالى قوله فيها واألصل المل ، َقاِتُلوْا الَِّذيَن َل ُيْؤِمُنوَن ِبالّل

َُ َوَل َيــِديُنوَن ِديــَن اْلَحــقِّ ِمــَن الَّــِذيَن ُأوتُــوْا اْلِكتَــاَب َحتَّــى ُيْعُطــوْا اْلِجْ َيــَة َعــ َُ َوَرُســوُل ُهــْم ن َيــدو وَ َحــرََّم الّلــ
 . ]22التوب   [ َصاِغُروَن 

 اإلمها  علهى يفتها  فهال مؤبها، عقها ألنهه " نائبهه أو إمها ، مه  إال الذمه  عقها يصه  وال
 .3"ش وطه اجتمع  إذا ويجب فيه،

 وخالصه  االعتقهاا بح يه  والمقيها  البحه  مسهأل  مه  جهزء فه  أقول م  تقا  ما وعلى
 بتطبيقهها وأمه ه  الضهوابط ههذه بوضهع  المسهلمي كله  وتعهالى سهبحانه  بنها أ  الموضهو 
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 بهنظ  الوضهعي  القهواني  طغه  اليهو  ولكه  بعهاه مه  والصهحاب   اهلل  سول فهمها وهكذا
 بالضهوابط وتصهاام  البشه  صهنع مه  هه  الته  القهواني  ههذه اإلسهالمي  الهاول واسهاتي 
 الشخصي  حوالواأل والمعامال  العبااا  ف  االعتقاا مسأل  على سلبا   يؤث  مما الش عي 

  .أمو  م  ذل  غي  إلى

 غي  بحقوق وخاص  الش عي  النواح  م  الاساتي  هذه صياغ  إعاا  م  با ال وعليه
 حهول الاوليه  االتفاقيها  فه  النظ  إعاا  وكذل  اإلسالمي  بالاول مواطنيه  م  المسلمي 

 فه  إسهالمي  غيه ال الجاليها  وكهذل  إسهالمي  الغيه  الهاول فه  اإلسهالمي  الجاليها  وضهع
 لينع  وغي ها االعتقاا مسأل  ف  والخا  العا  العمل قواعا تنضبط حتى اإلسالمي  الاول
 .البش  بن  م  عليه وما له ما على واألما  باألم  الكل

 :عليها يعتدي من وج اء واألموال واألعراض األنفس حماية

 الحيها  مهوازي    تغيه  محمها لهها وبعه  أنزله  أ  منهذ اإلسهالمي  الشه يع  إ 
 مه  المسهأل  ههذه العلمهاء أشهبع ولقها واإلحسها  العهال علهى مبنه  جايها نظا  إلى والتحول
 الهاول فه  المسهلمي  غيه  حقهوق مسهأل  فه  قويها   اسهتو ا   تكهو  أ  يكفه  مها البحه 

 حقهوق فه  بعهاها مها عليهها ينبنه  الته  الواجبها  أوجهب مه  الهنفس حماي  أل  اإلسالمي ؛
 قواعا م  الكثي  وضع الك ي  الق آ  على المبن  اإلسال  واي  والخاص ؛ عام ال اإلنسا 
 قولهه فه  الع به  ابه  إيضهاح ولعهل بيهنه  فيمها بهها يعملهوا حتى الناس بي  السائا  التعامل
 :نهاعلماؤ  قهال" : 199] عه ا األ[ ُخـِذ اْلَعْفـَو َوْأُمـْر ِبـاْلُعْرِف َوَأْعـِرْض َعـِن اْلَجـاِهِلينَ  : تعهالى
 له  حتهى والمنهيها ، المهأمو ا  الشه يع ؛ قواعها تضهمن  قها كلمها  ثهال  مه  الكلم  هذه
 الكلما  وأخذ  افتتحتها، إال أك وم  وال ش حتها، إال فضيل  وال وضحتها، إال حسن  يبق

 :الثالث  اإلسال  أقسا  الثال 

 واإلعطهاء األخهذ فه  الحه ج ونفه  اللهي ، جانهب بالبيها  تهولى ُخـِذ اْلَعْفـوَ : فقولهه
 .والتكلف 

 حكمهه، عه   مها وأنهمها والمنهيها ، المهأمو ا  جميهع تنهاول  َوْأُمـْر ِبـاْلُعْرفِ  : وقولهه
 .علمه على القلوب واتفق  موضعه، الش يع  ف  واستق 
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 كل للعبا يتأتى به الذي بالصب  الصف  جانب تناول  َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلينَ  : وقوله
 .1"وغي ه فسهن ف  م اا

 مه  وفها جاءه عنه اهلل  ض  الخطاب ب  عم  للمسلمي  الثان  الخليف  أ  ذل  وم 
 مها لهها وبهأمو  بهأذى الذمه  أههل إلهى يفضهو  المسهلمي  لعهل" :للوفها عم  فقال الذم  أهل

 .2"ملك  وحس  وفاء   إال نعل  ما :فقالوا بك   ينتقضو 

 وامنهع" :الذمه  بأههل موصهيا   فيقول عبيا ،  أب عامله إلى كتابا   عنه اهلل  ض  وي سل
 الهذي بشه طه  لهه  وو ّ  بحلهها، إال أمهواله  وأكهل بهه ، واإلضه ا  ظلمهه  مه  المسهلمي 
 ".3أعطيته  ما جميع ف  له  ش ط 

 المستضعفي  ب عاي  المسلمي  يوص  أ  يُفته ل  عنه اهلل  ض  به األجل تاانى ولما
 لهه  يهوف  وأ  خيه ا ، الذمه  بأههل بعهاي مه  لخليفه ا أوصه : "فقهال المسهلمي ، غيه  مه 

 .4"طاقته  فوق يكلفوا وأال و ائه ، م  يقاتلوا وأ  بعهاه ،

 فه   اهلل  سهول ألصهحاب العمهل بالهاليل الحجه  قهو  بهاب مه  نضي  أ  لنا ويمك 
 العهها  (وتله  المقهاس بيه  فهت  عنها حها  مها اإلسهالمي  الاول ف  المسلمي  غي  حماي 
 جهاء حيه  المسهلمي  غيه  مهع التعامهل فهه  فه  قويها   أساسها   زاله  وال كانه  الته  (يه العم  
 :فيها

 :العهود أعظم ..العمرية العهدة

 عها  المسهلمو  فتحهها عنهاما (القهاس (إيليهاء ألههل الخطهاب به  عمه  الخليفه  كتهب
 معهه  اليههوا مه  أحها يسهك  أال واشهت ط وممتلكهاته ، كنائسهه  علهى فيه أمنه  كتابا هه15
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 القهاس تها ي  فه  الوثهائق أهه  مه  واحها  العم يه  العهها  اعتبه   وقها . الماينه  فه 
 .العها  ن  يل  وفيما  .وفلسطي 

 ال حي  ال حم  اهلل بس  "

 أمانها   أعطهاه  ..األمها  مه  إيليهاء أهل المؤمني ، أمي  عم ، اهلل، عبا أعطى ما هذا
 تسهك  ال أنهه ..ملتهها وسهائ  وب يئهها هاوسهقم وصهلبانه  ولكنائسهه  وأمهواله  ألنفسهه 
 أمواله ، م  ش ء م  وال صليبه  م  وال حيِّزها م  وال منها ينق  وال تها ، وال كنائسه 

 .اليهوا م  أحا معه  بنيلياء يسك  وال منه ، أحا يضا ّ  وال اينه ، على ُيك هو  وال

 منهها ُيخ  جهوا أ  وعلهيه  .المهاائ  أههل ُيعطه  كمها الجزيه  ُيعطهوا أ  إيليهاء أهل وعلى
 أقها  وم  .أمنه  يبلغوا حتى وماله نفسه على آم  فننه منه  خ ج فم  .واللصو  ال و 
 أ  إيليهاء أههل مه  أحهب ومه  .الجزيه  مه  إيليهاء أهل على ما مثل وعليه آم ، فهو منه 
 ب َيعه  علىو  أنفسه  على آمنو  فننه  وُصُلبه ، ب َيعه  ويخل  ال و  مع وماله بنفسه يسي 

 .الجزي  م  إيلياء أهل على ما مثل وعليه قعا منه  شاء فم  .أمنه  يبلغوا حتى وصلبه 
 يحصها حتهى ش ء منه  يؤخذ ال فننه أهله، إلى  جع شاء وم  .ال و  مع سا  شاء وم 

 .حصااه 

 إذا المهؤمني ، وذمه  الخلفهاء وذمه   سهوله وذمه  اهلل عهها الكتهاب ههذا فه  مها وعلهى
 .الجزي  م  عليه  الذي أعطوا

 .هج ي  عش   خمس سن  وحض  كتب

 ب  ومعاوي  العا  ب  وعم و عو  ب  ال حم  وعبا الوليا ب  خالا :ذل  على شها
 ."سفيا  أب 

 وسهمي  إيليهاء أههال  إلهى عنهه اهلل  ضه  الخطاب ب  عم  سيانا  سال  وصل  ولما
 المعامله  عليهها تقهو  الته  واألسهس والتعامهل التعهاو  ُحسه  وضهح  الته  العم ي  بالعها 

 معانيهها وفهه  اسهتالمها ته  ولمها حكمهه ، فه  ومه  الذمه  أههل مه  وغيه ه  المسهلمي  بهي 
 قبول تفيا الخطاب ب  عم  المؤمني  أمي  إلى موجهه  سمي  ب سال  ال ا جاء بها والقبول
 :فيها جاء الشا  أهل نصا ى م  موجه  ا ال سال  وهذه ،(العم ي  العها ) ب سالته العمل
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 :عساكر ابن نص وهذا

 أههل نصها ى مه  المهؤمني  أميه  عمه  اهلل لعبها كتهاب ههذا الهه حي ، اله حم  اهلل بسه  "
 أ  علهى ملتنها، وأههل وأموالنها وأهالينها ألنفسنهها األمهها  سألنههاك  علينهها قهامت  لمها إنكه  الشا 
 كنائسهنا ينزل أ  المسلمي  م  أحاا   نمنع أال وعلى صاغ و ، ونح  يا ع  الجزي  نؤاي
 نضه ب وال أبوابهها، لهه  ونههوسع الطعهها  ونطعمهه  ثالثهها ، فيههها ونضهيفه  نهها ، أو ليل ف 
 ش ء ف  وال فيها نؤوي وال بالق اء ، أصواتنا فيها ن فع وال خفيفا، ض با   إال بالنواقيس فيها
 نجهاا وال قاليه ، وال صهومع  وال ايه ا   وال كنيسه  نحها  وال لكه ، لعهاو جاسههوسا   منازلنا م 
 وال ظه انيه ، وبي  المسلمي  خطط م  منها كا  فيما االجتما  نقصا وال منها، خ ب ما

 طه ق مه  شه ء فه  وال كنائسهنا، علهى صهليبا   نظهه  وال إليههه، نهاعوا وال ش كهها   نظهه 
 ق اباتنها ذوي مه  أحهاا   نمنهع وال أوالانها، نعلمهه وال القه آ ، نهتعل  وال وأسهواقه ، المسلميهه 
 أوسهاطنا، فه  الزنهاني  ونشها  ؤوسهنا، مقهاا  نجهز وأ  ذله ، أ اا إذا اإلسهال  فه  الهاخول
 نقهش فه  وال س وجه ، ف  وال هيئته ، ف  وال لباسه  ف  بالمسلمي  نتشبه وال ايننا، ونلز 

 لهه  ونقهو   ،ونههوق ه نعظمهه  أ  وعلينهها .بكنهاه  نتكنهى وال ع بيها، نقشهها   فننقشهها خواتيمه 
 وال سهالحا نتخهذ وال منهازله ، فه  نطلهع وال وط قهاته ، سهبله  فه  ون شهاه  مجالسهنا، مه 

 وال نظه هها، وال خمه ا   نبيههع وال المسلمههي ، أ ض فه  سهف  وال حضهه  ال نحملهه وال سهيفا،
 نجهاو  وال جنهائزه ، مهع أصهواتنا ن فهع وال المسهلمي ، ط يهق فه  موتانها مهع نها ا   نظهه 
 عليههه جه   مها ال قيهق مه  نتخههذ وال المسلميهه ، مه  أحهاا   نضه ب وال بهه ، لمي المسه

 وقها عهها، وال لنها ذمه  فهال خالفنها فهن  .ملتنها وأههل أنفسهنا علهى كلهه ذله  شه طنا .سههامه 
 .1"والمعانا  الشقاق أهل م  لك  يحل ما منا لك  حل

 (العم ي  العها ) ن  فه  خالل م  االعتقاا ح ي  مسأل  ف  جليا   لنا يتض   :تعليق
 اآلخ و  تقبله بما جاء العظيم  وأحكامه العاال  باولته اإلسال  أ  عليها جاء الذي وال ا

 إسالمي  اول ف  أننا بما اليو  ونح  واألما  واألم  الصالح م  فيها لما به، ويعملو 
 لآلخ ي  الف ص  تتي  مختلف  مشا ب بي  العقائاي  والمعامال  الفك ي  التوجها  مختلف 
 .عليه نح  ما اختال  ف  واضحا   صا  التقصي  أل  وايننا عقياتنا احت ا  بعا 

 
                                                           

 
 .تاريخ ابن عساكر 
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 الفك ي  والمذاهب المنح ف  األفكا  م  اإلسالمي  األم  تجنيب م  با ال كذل 
 الفه  واسع  فقهي  ومذاهب سمح  عقيا  خل  الص  وحا  إلى بها ولل جو  الهاام 
 اإلعتقاا ح ي  لمسأل  عميق فه  م  با ال غفوتها م  األم  نهضت حتى لآلخ  والقبول

 . َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِدينِ  : تعالى بقوله مقيا   باني  ضوابط لها وأ 
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 :الجتماعية الواجبات :ثانياا 
 :التعاريف  )أ

 .استحقَ أي واستوجبَ وأوجبَ ل م، أي :اللغة في َوَجبَ  :الواجب

َفـَِِذا َوَجَبـْت ُجُنوُبَهـا َفُكلُـوا   :تعهالى قولهه فه  كمها السهاقط ههو :اللغة في الواجب ومعاني
 اإلبهل أ  األصهل أل  نح هها؛ بعها األ ض علهى سهقط  إذا يعنه .  36 ] الحه  [ ِمْنَهـا
 .منها فكلوا سقط  ث  قائم  وه  ُنح   فنذا قائم ، تنح 

 علهى فعلهه علهى المكله  ثهابفيُ  ت كهه، علهى ويعاقهب فعلهه علهى يثهاب مها  :واصطالحاا 
 .1به وجل عز هلل التعبا واستحضا  االمتثال، جه 

 :الجتماعية الواجبات ) ب

 بمكها  البحه  مه  هه  اإلسهالمي  الهاول ف  المسلمي  غي  وواجبا  حقوق مسأل  إ 
 وغي هها اإلسهالمي  الهاول بهي  عقها  الته  الاوليه  االتفاقيها  فه  النظه  إعهاا  مه  بها وال

 الته  المعهايش مختله  عليها يت تب والت  االجتماعي  الواجبا  بمسأل  يتعلق ماب وخاص 
 تميزهها وقهي  وتقاليها عهااا  مه  تحويهه ومها المجتمعها  اخهتال  وا   اإلنسها  يحتاجهها
 فط يه  صهف  االجتماعيه  الصهف  أل  ومكها  زما  كل ف  واقع  حقيق  بعض ع  بعضها

 .(بطبعه مان  اإلنسا  إ )  :قامتهم ف  خلاو  اب  قال كما اإلنسا  لاى

 الاول ف  المسلمي  غي  وواجبا  حقوق ف  الموق  المجمع وضعه الذي المحو  إ 
 تكافله ف  المجتمع او  بأهمي  المجمع أمان  شعو  عمق على االل  لهو اإلسالمي 
 نظوم م المجتمع أ  الواقع  الحقيق  أ  إال وأايانه وألوانه لغاته اختلف  مهما ووحاته
 :فهو أف ااه تجاه وواجبا  مسؤوليا  عليه الذي بالمجتمع تع   أ  بش ي 

 الايني  معتقااته  ويحاا المقبل  واألجيال النشء تفكي  ف  يؤث  المجتمع -1
 .واآلااب األخالق ومفاهي  بالقي  ويع فه 

                                                           
 
 (.2 -  /2)شرح الورقات في أصول الفقه، أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين  
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 األجااا أحاسيس فيه  فيغ س وانفعاالته  أبنائه عواط  ف  يؤث  المجتمع -2
 .الطويل تا ي ال خالل

 .الحياتي  ومتطلباته  الجسمي  حاجاته  إشبا  ط ق ألف ااه يحاا المجتمع -3

 للبح  الف ا تهيئ إنها بل فحسب النقل عملي  على المجتمع قيم  تقتص  ال -4
 االخت ا  نحو وتافعه الحاجا  هذه إشبا  نحو تافعه جايا  حاجا  ع 

ضاف  واإلباا   بأ  يعتقاو  المفك ي  م  ثي فك المجتمع ثقاف  إلى الجايا وا 
 .اافع او  تعمل وال حافز او  تتح   ال البش ي  الطبيع 

 الشههي  الكاتهب قهول نستحضه  وواجباتهها االجتماعيه  المسهؤوليا  ههذه وعلهى
(H.A.R.Gibb  ) االجتماعيه  الواجبها  وحها  اعه  فه  اإلسهالمي  للقيمه  وصهفه عه 

 إقه ا  فه  اإلسهال  أحه زه مها مثهل نجاحها    ي البشه المجتمعها  مه  مجتمهع يحه ز له  :فيقول
 الفه  ، فه  وتنهو  البشه ي  الطبقها  عه  النظه  بصه   المختلفه ، األجيهال بهي  المسهاوا 

مكانيها   والهنها إف يقيها فه  الكبيه   اإلسهالمي  الجاليه  أوضها  مه  تجله  لقها للعمهل، وا 
ناونيسهيا،  إذابه  علهى اإلسهال  قها   اليابها ، فه  الصهغي   اإلسهالمي  الجاليه  ومه  وا 
 فهنذا التها ي ، مهاا  وعلهى القه و  مه  علهى تهزول ال الت  والتقاليا األجيال ف  االختالفا 

 الشه ق مجتمعه  بهي  والخصهوم  الصه ا  مكها  التعهاو  عاطفه  إحهالل مه  بها ال كها 
 ههذا تحقيهق فه  عليهه واالعتمهاا باإلسهال  االسهتعان  مه  ذله  فه  بها فهال الكبي ي ، والغ ب

 .1(طلوبالم

 االعتقهاا ح يه  مسهأل  حهول مختلفه  بنظه ا  ومفهاهي  وأقهوال نقهوال  م  تقا  ما وعلى
 الموضو  نهاي  إلى نصل البح  مضمو  م  الباح  تناولها الت  االجتماعي  والواجبا 
 :ف  وتوصياته وخالصته

 كفله و مش   حق هو وتعالى سبحانه هلل به والتعبا المعتقا أو الاي  باختيا  الح ي  إ 
َوَلْو َشاء َربَُّك  : تعالى قال كما الك ي  الق آ  م  أنزل ما حك  ف  وتعالى سبحانه اهلل

 -118: هوا [  ِإلَّ َمن رَِّحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ  َلَجَعَل النَّاَس ُأمَّةا َواِحَدةا َوَل َي َاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن 
112 [ . 

                                                           
 
 (.39ص)اإلسالم أثره في الحضارة وفضله على اإلنسانية، ألبي الحسن علي الحسني الندوي،  
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 َلُكــْم ِديــُنُكْم َوِلــَي ِديــنِ  : العبهاا  ح يه  فتبعتههها البشهه   فطهه   مه  االخهتال  فسهن 
 .] 6: الكاف و [

 والقهانو  بالشه   مكفوله  االعتقهاا ح يه  أ  وضه  اإلنسها  لحقهوق العها  القهانو  كذل 
ذا  لصهال  بهه العمهل لهز  فيما االجتماعي  الواجبا  بالض و   تبعتها العقيا  مسأل  كفل  وا 

 لتتعهايش لهبعض بعضهها حاجه  فه  والنهاس المعيشهي  حيهاته  فه  مييهزت او  كافه  النهاس
 :قيل كما بعض بعضه  ويخا  وأما  بسال 

 خا  يشع وا ل  وا   لبعض بعض                 وبهاايه  حض  م  للنهاس النهاس
 

 :هي الموقر مجمعكم على عرضها الممكن التوصيات وأما

 اإلسهالم  العهال  فه  ختصها اال أههل إلهى المجمهع أمانه  مه  توصهيا   فهع -1
 إسهالمي  الغيه  الهاول فه  المعنيه  الجهها  مهع واللقهاءا  الزيها ا  بتكثيه 
 احته ا  مه  بها وال الهاول لتله  مواطنهو  وأنهه  المسهلمي ، معتقهاا  لحمايه 
 .والمعتقاا  األايا  كاف  بي  التعايش وحس  والمجتمعي  العقائاي  حقوقه 

 إسهالمي  قنهوا  خهالل مه  الحهق لبيها  للهاول لفه المخت باللغا  اإلعال  تكثي  -2
 .لإلسال  سال   سال  اإلعال  ليكو  الاول إش ا  تح 

 المجهال  خهالل مه  الشهبها  علهى واله ا الكتابه  والمفكه و  الكتهاب يتبنهى -3
 .واالجتماعي  الايني  القي  وع  الحق ع  للافا  للاول ال سمي  والج ائا

 ال حتهى عليهها واإلشه ا  اإلسهالمي  الهاول غيه  فه  اإلسهالمي  الجاليها  اعه  -4
 .اإلسال  ضا األفكا  وتشتي  واإل هاب التط   ف يس  تقع



 
 

 الدورة الثانية والعشرون

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد اهلل حنمده حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل منن رنروأ فنفسننا وانيأام فنمالننا منن هلل نده اهلل  ن  

اهلل وحنننده   رنننرهللأ لنننه وفرننن د ف   مننند ن نننده مضنننه لنننه ومنننن هللضنننهه  ننن  نننناله لنننه وفرننن د ف     لنننه    
  نن ا  ننت  عتننه مننن انن م فنننه العهننم نننن ح ننو   نن  ا سننهم    فمننا بعنند  .صننها اهلل نهيننه واننهم.وأاننوله

بننن ل ا سنننهمي   فأهللننند منننن ع لنننه ف  فبننني ننمننني نننن ا الننندهللن   وفننننه وحننن  منننن اهلل  عنننا  وف  احلنننه الوحيننند 
:   و   الع ال   هللصهح م    من ج أهبنم   انات  عنا من ظهم وطغيا  مما ن   يهواألمثه خل ص الشعوب 

   ِهِرررَ ُِ  ُ   ررر وو ِِ ِْ َأِو ُْوَ ررراوُو هِرررِل ِم برررلو َ ِلرررو َو رررَم  َوَأِسرررا ُو وَررررْمَ  َْ َ لَرررَ  َو و ررر َْ ِو  َأََل يَرْعلَررر
ِِوراو  ََ ُو ُْ  اثن   ورنرأم منن الننونم و   اثنن ا لين نم ف  ال شنرهللي منرم بنن طواأ    ( 31-31)ا هنأ ُ لبِطور

واخلرا نني وصنناأم   اننهيا  نهي ننا ومنند ذلننأ ا  نن لل ل عضنن ا      تنني  وعرابننا ولمنناأا وفنانينني   ننم اتيننه   
الفننا مننن ال تننو ولمننروا حضنناأ   نفنند  08احلننربي العننا يتي   و ننا لت األانن ا  ارط نني حراننوا   هللننوم واحنند 

دماء ل يو  اخليه  وهللعيو  األما  لهمسااي والعن ت   رنرم ال شرهللي و ا لعه الصهي يو  ال دس صاأم ال
ائننني فلننن  رننننده مسنننهم ننننالأم ف  هللغننندأوا   ولعهنننا برهلليانينننا بننن ل ا سنننهمي  اانننتع دأم واانننت دما م

  ومننن مننن م اننن و اتننه ون ننه بننه   نن ألم ف  فبنني انننه ا كنن م ا نسننانيي فحنند فاثننر مننن  حننت ت ال نندس
م دمنننني و  ينننند وانننند رعهننننا ال حننننت   .ق ح ننننو  ا نسننننا  فاثننننر مننننن ا سننننهمي ا سننننهمي وا هللعهننننم وهللي نننن

حنق ا نت نال وبنناء لوأ الع نال  وفلاء :ا يهنو األوت .احل و    و يه اتي ميالو: ا  حت األوت .وم حثي
يل حننق  ننو : ا يهننو الثالننت ..حننق  التعهننيم والعنن ل   والرناهللنني ا رتمانينني:ا يهننو الثننا  .الشننعائر الدهللنينني
ا يهنننو .حنننق  ثينننه ا تمننند   ا نننال  النيابيننني:ا يهنننو الرابننند.النننوةاأ    ا نننيق   ال ضننناء: ا ناصنننو العامننني 

حنق ا حت نام : ا يهنو السنالس .حق محاهللني األنفن  واألننراو واألمنوات ورن اء منن هللعتند  نهي نا:اخلام 
ا يهنننننننو :و ينننننننه ا اننننننني ميالنننننننوالوار ام :ا  حنننننننت الثنننننننا .   الشنننننننرائد اخلاصننننننني   األحنننننننوات ا اننننننن ميي

الوار ننننننام :الفننننننر  الثننننننا .الوار ننننننام الو ئينننننني:الفننننننر  األوت:و يننننننه  رنننننننا .الوار ننننننام الو ئينننننني وا الينننننني:األوت
 .الوار ام ا رتمانيي: ا يهو الثا  .ا اليي
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 ُ تم و 
ا انن م لهللننن نننا   رنناء خلنن ص الشننعوب مننن ذت الشننعوب  ومننن ن ننال   نن  اهلل لشننر  ن ننال  اهلل  عننا   
و وحيننننده   ومننننن يننننيق النننندنيا لسننننعي النننندنيا وامعننننر    واحنننن ام امعننننرهللن   ومننننن احت نننناأ ا نسننننا  وا  ننننا  

نننامر أينن  اهلل ننننه لراننتم بالي يعنني ا  تهفنني    احنن ام ا  ننالفي و   اعتهفننا ن ائنندنم   اننات أبعنن  بننن 
اهلل ابتعثنا لن رل منن رناء منن ن نال  الع نال ا  ن نال  اهلل ومنن ينيق الندنيا ا  انعت ا (   : ")مهأ الفرس 

 .1"ومن روأ ا لهللا  ا  ندت ا ا م  اأاهنا بدهللنه ا  عه ه لتدنونم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                 

 13ص/7ال داهللي والن اهللي ل 1
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 .وفول ستة ْطا ب ُ حقمق:  ُ مِحث ُألول
 

 .حاية َُل تقاد وهناء دو  ُ عِادة وأدُء ُ شعائا ُ  ينوة : ُألولُ مطلب 
 ..ح   ُ تعلوِ ُو عالج ، ُو ا اية َُلوتما وة :ُ مطلب ُ ثا ي 
ُ حقمق ) ُ قضاء ، ُ جوش ، ُ مُز ة ، ح  تم ي ُ مناصب ُ عاْة : ُ مطلب ُ ثا ث

 .اء هوَ غوا ُ مسلموَ  غوا ُ مسلِتم وة ُ قض، ( ُ سواسوة
هع  .ح  َُل تَاب ُو تاشح وتمثول ُ مجتمع في ُ مجا س ُ نواهوة : ُ مطلب ُ ُا

ء َْ تع ى  : ُ مطلب ُ َاْس أل ُاض ُو مال ووُز  ح  ُ تجمل وحماية ُأل فس ُو

 . لو ا

ل ُ شَ وة:ُ مطلب ُ سادس ئع ُ َاصة في ُألحُم  .ح  َُلحتَام م ى ُ شُا
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 .ُ حقمق:  ُ مِحث ُألول
 .حاية َُل تقاد وهناء دو  ُ عِادة وأدُء ُ شعائا ُ  ينوة:ُ مطلب ُألول

الصننحيحي النننس مننا انننوانا باطنننه و   بالع ينند  الصننناحليبننه هللننن مر  ا انن م   هلل نننر حرهللنني الع يننند 
وهللهننن م هبنننا  هللرينننا بال اطنننه و  هلل  هنننه   نننه الع ائننند انننو  ا اننن م باطهننني واحلنننق هللهننن م بنننه النننناس 

يورننو  وحينند اهلل   و  جيعه ننا حننر   تنناأ ا نسننا  مننا رنناء مننن األلهللننا    وهللفرينن ا نهننا الننناس
 ننم هللننن مر بننن  و    والُ عننند نمنننا حنننرم اهلل وا عننن ص لنننه   وا لتننن ام بدهللننننه والننندعوت   ا اننن م

  وفننننم ا عاصنن  وفننننم النن نوب الشننر  بنناهلل ننن    الوار ننام وفا ننا  وحينند اهلل وا عنن ص لننه
َوُْ ِور ووُْ ُ لهرَل َوَلَ توْشراِاومُْ هِرِل  :اات  عا الع د من اائر فنوا  ا حلال    و عه ما هلل فر  وره  
وانات (31)ا اراء  َوَوَضى  َه َك َأَلب تَرْعِو ووُْ ِمَلب ِميباهو  : وهلل وت ا حانه (13) النساء َشْوًئا

ِلً را  م آ أ ز نرآ م ورك ُ َتراب هرا ح  :ن  وره َْ ْو ََ فَاْ ِورِ  ُ لبرَل  ي ( 3 - 3)ال منر   برلو ُ ر ن
ََ  : وهلل ننوت انن حانه ي ََ  َررلو ُ رر ن ِلِ ررو َْ ْو رراوُو ِمَلب  ِوَرْعِورر وُو ُ لبررَل  نننن ابننن نننر و  (5)ال يننني َوَْررا أوِْ

فمنرم ف  فاا نه النناس حنه هللشن دوا ف    ":النن  صنها اهلل نهينه وانهم انات:أي  اهلل ننه اات 
وهلل يمننوا الصنن   وهلل  ننوا ال اننا    ننذذا  عهننوا ذلننأ نصننموا منن  لمنناءنم  لننه    اهلل وف  أاننوت اهلل 

  وبنني الراننوت    نني الننرب ننن   ورننه  .1"وفمننوا م     ننق ا انن م وحسنناهبم نهننا اهلل ننن   ورننه  
وف    حرهللننني لانسنننا       صنننها اهلل نهينننه وانننهم ورنننوب الع يننند  وورنننوب ا لتننن ام بشنننر  اهلل

لهللناً آعر  ولي  له ف  هللعتنق منا حنرم اهلل  ولني  لنه ف  هللند  منا فورنو ن ا   هي  له ف   تاأ 
و نهينه ف  هللسنت يم نهنا لهللنن اهلل وننو ا ان م  ن  حرهللني   ا ان م .اهلل نهيه  به هلله منه وهللُفن  

  بنه منه  ولي  له ف  هللعتنق الشيونيي فو النصرانيي فو الي ولهللني فو الوانيني فو ا وانيي     ذلأ
لهللنني فو النصننرانيي فو ا واننيي فو الشننيونيي صنناأ اننا راً حنن ت النندم وا ننات  وجيننو ف  انتنننق الي و 

       ننذ   نناب وأرنند    احلننق و   اتهننه هللسننتتاب  هللسننتتي ه ويل األمننر ا سننهم النن ه نننو   بهننده
تُنُهوهُ ):  الننن  صننها اهلل نهيننه واننهم اننات امننا اننات ابننن ن نناس نننن     نن ا   2(مننن ب نند ت  لههللن ننُه   نناان 

 .هللعهم فنه لي  لهمسهم حرهللي ف  هلل   احلق وف  هلل ع  بال اطه فبداً 
 .ل ن ا نسا    هلل ره فحدا نها ا  ا   من راء آمن ومن راء افر  هو آمن  ال حق آمن

                                 
 37ص/3صحيح ال  اأه ل 1

 3830ص/1صحيح ال  اأه ل 2
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 :ُ حاية ُو ادة
فوررْا  : انات  عننا  َْ َْ َي ََ ُْ غَررين َفَمر رر ََ ُ ا ْشرر و ِْ َِ وَرر  تربَِرروب ي هِا طبرراغومِ  َويروررْنَِْ َلَ ِمْارَاَُه ِفرري ُ رر ن

 ِِ   (.353ال  ننر )  هِا لهررِل فَرَقررِ  ُْسَتْمَسررَك هِرراْ عوْاَوِة ُ ْررمو ْرَقَى َلَ ُ ِفَ رراَم َ َ ررا َوُ لهررلو َسررِموِع َ ِلررو
ننن ت ننن ا   األنصنناأ اانننا   ننو  ا نننرف  :نننن ابننن ن نناس  وفعننرل فبننو لاول والنسننائ  وال ي  نن 

ولند ف  أنوله  همنا فرهينا بننو النضن  انا   ني م اثن  م   ا  تجعه نهنا نفسن ا  ذا نناا  نا 
ََ ُ ا ْشر و  :   ند  فبناءنا   ن ت اهلل  عا :من فبناء األنصاأ   الوا َِ وَر  تربَِرروب ي َلَ ِمْاَاَُه ِفي ُ  ن

ََ ُْ َغين  ِْ...  مننا  عهننا ":و  أواهللني.1.النس   هللعنيق  نا ولند نن " ا  ن م: "   اات فبو لاول 
ا  عهنننا وحنننن نننر  ف  لهللننن م ف ضننه ممننا حنننن نهيننه وفمننا  ذا رنناء اهلل با انن م  ن ننرن م نهيننه منن

ونن ا انوت انعيد   " لتحنق هبنم ومنن رناء لعنه   ا ان ما ن لنا    انراه   الندهللن منن رناء 
اننات و   " ا يننا اننا  انن و اننوينم   بنن  النضنن  ا   :"بننن ر نن  والشننع  والاننند    فنننه اننات

انننننوت بنننننن ن ننننناس   نننننن ه امهللننننني فو  األانننننوات لصنننننحي  انننننناله وف  مثهنننننه   هلل عننننن  ":النحننننناس 
 :فاوات ن ه امهللي نها اعته  العهماء   معىن:"اات ال رط  ."بالرفه

ينننا منسننوعي أل  الننن   صننها اهلل نهيننه واننهم  انند فاننره العننرب نهننا لهللننن ا انن م  ايننه  :ولُأل
وأوه  "هللننا فهلل ننا الننن  راننند ال فنناأ وا نننا  ي:"االننه اننهيما  بننن مواننا اننات نسن ت ا  .وانا ه م
 .بن مسعولان ا نن 

ليسا مبنسوعي و مننا ن لنا   فننه ال تناب عاصني وفيننم   هلل رننو  نهنا ا ان م  ذا  :ُ ثا ي
هللنا فهلل نا :" من ت  ني منوال هللن هلل رنو  فنه األواا     هلل  ه من م    ا ا م   م  فلوا ا  هللي 

نن ا ال نوت منا حجني و  ن ا اوت الشع  واتال  واحلسنن والضنحا  "الن  راند ال فاأ وا نا  ي
 ننا انننا بالشننام ف يننا نمننر بننن اخلينناب أينن  اهلل ننننه مبنناء  :"ةهللنند بننن فاننهم نننن فبيننه انناتأواه 

انات اهنا  ؟ توي  منه   ات من فهللن رأا هب ا ا اء ما أفهللا ماء ن با و  ماء مساء فطينو مننه
 همنا  وين  ف اننا   نات فهللت نا العجنوة فانهم   سنهم   !رأا به من بيا ن ه العجوة النصنرانيي

بعنننت اهلل  مننندا صنننها اهلل نهينننه وانننهم  بننناحلق انننات   شنننفا أفاننن ا  نننذذا مثنننه الثغامننني   النننا 

                                 
( 3)اننن اننعيد بنن منصننوأ  و 303ص/3اننن ال ي  نن  ال ن   لو  50ص/1اننن ف  لاول ل و 181ص/3اننن النسنائ  ال نن   ل 1

 31ص/1 فس  الي ه ل و 353ص/1ل
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   نات:و  أواهللني ابنن حن م . !نجوة ا    و منا فموم ام    ات نمر أي  اهلل ننه اله نم ارن د
 .1"   اراه   الدهللن: " و      اله م ار د:نمر

َلَ  : ن لنا :انات ابنن ن ناس  -واا  حدهللت ف  لاول و يه -ما أوه نن ابن ن اس :ُ ثا ث
 َِ ي لتحق هبم ومن رناء لعنه   ا ان م ونن ا انوت انعيد والشنع  امن راء   ِمْاَاَُه ِفي ُ  ن

انننات فبنننو  وف  ا نسنننا    هلل نننره نهنننا ا  نننا   وممنننا هلل اننند ف  امهللننني ليسنننا منسنننوعي .2 والانننند
اننوت ابننن ن نناس   ننن ه امهللني فو  األاننوات لصننحي  اننناله وف  مثهننه   هلل عنن   :" رعفنر النحنناس

بالرفه  هما ع  ف  امهللي ن لا   ن ا ورنو ف    نو  فو  األانوات وف    نو  امهللني  صوصني 
ف  ا نسنا  لني  لنه ف  هلل نره فحندا  وممنا هلل اند.3" ن لا   ن ا وح م فنه ال تاب اح م م

ِْ َحِفوظًا ِمْن َ َلْوَك ِمَلب ُْ َِاَلغو  : اوله  عنا نها ا ا م     فَِإْن َأْ َاضوُم َفَما َأْ َسْلَناَك َ َلْوِ 
ََ  : ه  عننا لننو   وا10 الشننوأ  ِنو ْوررْنِْ َوم وررمُْ  رراِهو ُ نبرراَس َحتبررى َي َْ اننات   33هللننون    َأفَأَ ررَ  تو

فه لسننا هللننا  منند مبواننه نهنني م أننده مننن  َوَْررآ أَ ررَ  َ لَررْوِ ِ ِهمَِاوررل  : واولننه " :الشننن يي 
به  منا فنا ن هللر  حسو واد بهغا ونصنحا والواينه نهني م ننو الن ه    رأا نداهللته من م

ذارنا  عهنم ف  التح ينق   اولنه ومبا :"  اات الشن ييي .هلل ده من هللشاء من م وهللضه من هللشاء
وما رر  الراه من امهللام لي  منسوعاً بآهللي السي  والعهنم  َوَْآ أَ َ  َ َلْوِ ِ ِهمَِاول  :  عا 

 4"نند اهلل  عا  

نتماله وهللتعي الواو  ننده فينا   الس و ال ه ن لا ألرهنه اوال ه هللن غ   :" اات الشواا و 
ا انن م  ذا اعتنناأوا وننن ا هلل تضنن  ف  فنننه ال تنناب   هلل رنننو  نهننا ....  منني  نن  منسننوعي

هللنني و   اانننا  عم ننم أل  الن ننر    اننيا  ال  نناء نهننا لهللننن م وفلوا ا  هللنني وفمننا فنننه احلننرب  ام
نت نناأ بعمننوم الهفننو   لصننوص السنن و ل ننن انند عنن  النفنن  و عرهللنن  النندهللن هللفينندا  ذلننأ وا 

ت ابنننن انننا .5"نننن ا العمنننوم مبنننا وأل منننن آهللنننام    انننراه فننننه احلنننرب منننن ال فننناأ نهنننا ا اننن م

                                 
النااننند و  118ص/0 ننناأهللد مدهللنننني لمشنننق ل (330)وال ي  ننن    السننننن ال ننن   بنننرام  13ص/3ل (13)بنننرام هانننننفعررنننه النننداأاي    1

 .331ص  :  33ل   احملها.313ص/3 غهيق التعهيق ل و 353ص/3لهنحاس لوا نسوخ 
 .10ص/3ل اب الن وت ل و 33ص/3نوااد ال رآ  ل و308ص/1 فس  ال رط  لو  353ص/3النااد وا نسوخ لهنحاس ل 2
 353ص/3النااد وا نسوخ لهنحاس ل 3
 11ص/7فيواء ال يا  ل 4
 375ص/3 تح ال دهللر ل 5
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ومثه الفير  مند احلنق مثنه ينوء العني مند الشنم  وانه ذ  نني لنو  نر  بغن  حجناب :" يميي
نت نالام ال اطهني العاأيني منن أنول و نصنر و جن  مثنه حجناب كنوت بني وا   لرف  الشم  

 هما بعت اهلل أانوله  صنها اهلل نهينه وانهم  اانتجاب  :"اات ابن ال يم.1"ال صر وأؤهللي الشم 
ئه بعده ااثر ا لهللا  طونا واعتياأا وا هلل ره فحدا اط نها الندهللن وامننا انا  هلل ا نه منن له وخلهفا

منر أبنه نه نها الدعوت   لهللننه امتثنا  ألكاأبه وهلل ا هه وفما من اا ه ونالنه  هم هلل ا هه وا هلل ر 
ََ ُْ غَرين  : ا حانه حيت هلل وت ر ََ ُ ا ْشر و ِْ َِ وَر  تربَِرروب ي ونن ا نفن    معنىن   ََل ِمْاَاَُه ِفي ُ ر ن

الن   فه     رنوا فحدا نها الدهللن ن لا ن ه امهللي   أرات من الصحابي انا   نم فو ل اند 
و ل نهنننا الننندهللن م فانننهم امبننناء وفأالوا ااننراه األأننولوا و نصنننروا ا نننه ا انن م  همنننا رننناء ا انن 

  ا ان م والصنحيح ا   ن انم اهلل ا حانه نن ذلأ حه هلل ونوا نم ال هللن  تاأو  الندعوت 
امهللي نها نموم ا   حق اه اا ر ون ا ظانر نها اوت من جيوة فع  ا  هللي من  يد ال فاأ 
   هلل رنو  نها الدعوت   الدهللن به فما ف  هللدعهوا   الدهللن و ما ف  هللعينوا ا  هللني امنا هلل ولنه 

  صنها اهلل  منه ان   الننوانا  ومنن  نني وا  اانتثىن نن  ء بعند ن ند  األفنه العرا  وفنه ا دهلل
منا اا نه منن اا هنه وفمنا منن نالننه  هنم  نه فنه ا هلل ره فحدا نها لهللنه اط و فنهيه واهم    ي له 

هلل ا هننه مننا لام م يمننا نهننا ندنتننه ا هللننن د ن ننده بننه فمننره اهلل  عننا  ف  هللفنن   ننم بع نندنم منننا 
ِْ  : ااننت اموا لننه امننا اننات  عننا  رر َو ْومُْ َ  ِْ َفَمررا ُْسررتَرَقا رر و ننا انندم ا دهللننني صننا    فَاْسررَتِقومومُْ َ  و

الي ول وفارنم نها لهللن م  هما حاأبوه ون ضوا ن نده وبندؤوه بال تنات انا ه م  منن نهنا بعضن م 
نم ب تنات حنه بندءوا فوفرها بعضن م واتنه بعضن م وان لأ  نا ننال  ارهللشنا نشنر انني ا هلل ند

وانانوا ننم هللغ وننه ا نه ذلنأ امنا اصندوه  نم ب تاله ون ضوا ن نده  عنند ذلنأ نن انم   لهللناأنم
وا  صنول   ا ل تالنه ولنو انصنر وا نننه ا هلل نا ه م و هللضنا ننم رناءفهللوم فحد وهللوم اخلند  وهللوم بدأ 

منننا لعننه الننناس   لهللنننه  نننه صننها اهلل نهيننه واننهم ا هلل ننره فحنندا نهننا النندعوت   لهللنننه ال تنني و ف
نننه أاننوت اهلل ح ننا فو   ا   نني  ننم ا نند  أو لعهننوا   لنو ننه  نناثر فنننه األ اعتينناأا وطونننا  نن

اثرنم اما اات الن  صها اهلل نهيه واهم   عناذ ف    ء فنه اليمن اانوا نها لهللن الي ولهللي فو 
   لنه      فنأ ات يت اوما فنه اتناب  هني ن فوت منا  ندنونم الينه رن ال     اليمن   ا بعثه 

                                 
 317ص/1لالمو   تاو  ابن  يميي  1
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 انننهم منننن هلل نننولف ننن  أ  ننني و  أن ننني واننن لأ منننن منننن  اننن ماهلل وذانننر احلننندهللت   لعهنننوا   ا 
ا دهللننني ونننم  اننني اثنن و   نن  ن نند اهلل بننن انن م منن اوأو    اتننو السنن  وا غنناةه ا هللسننهموا 

نندائ م و اأبني في واثنر  انهموا   حنات حارني ا سنهمفأ  ي   الدنيا و  أن ي من السني  بنه 
اربنننائ م وحرمننناينم نفع نننم با نننات فعنننالا  أو  نننم منننن  ننن  انننوحت و  ننننوحت بنننه رمهنننوا مفننننه األ

ننه بيتنه فمنه و فبناه و فهللندهلل م   نا  احندنم هللعناله فوال د  مد يع  رواي ا سهمي واهني ذام 
اننن م   لرهللااننني و  منننات بنننه هللن هننند منننن الرهللااننني وا نننات  ا ونشننن  ه و نننرل منننن الننندنيا أ  ننني  

  اننا   ذ ه ذلننأ نننن لهللنننه  ننوهللتحمنه فذ  ال فنناأ مننن يننرهبم ورننتم م وصنننو  اذانننم و  هللصننر 
أوا ال فنننر   ننند فانننهم ح ننناأ والرن نننا  وال سيسننني ومنننن ذانننره نننن ا السنننائه اننند اعتنننااثننن  منننن األ

  منننن فانننهم   ننن  ء نصننناأ   انننه بالنسننن ي   ا  أو منننن  نننر  ال فننناأ وا هلل نننق   نننوأ فننننه األ
االشننعر  السننولاء   مي    النننالأ  صنناأوا   ا سننه الشننام اننانوا مننهء الشننام   صنناأوا مسننهمي 

اننن م ا نهنننا ا   ننن ط  وا  اهلل  بنننيد واننن لأ ا نننوس ااننننا فمننني   كصنننا نننندلنم الثنننوأ األ
انن م وصنناأ مننن ا هللسننهم مننن م رننا ا  هللنني    النننالأ وصنناأم ب لنننم بنن ل  هللت هنن  مننن م 

 ننوت ننن ا   رننرذمي اهيهنني م يعنني   النن  ل   وال لنني وانن لأ الي ننول فاننهم فاثننرنم وا هلل ننق مننن م 
انن ب هم  صننها اهلل نهيننه وانن  اهلل افننروا مبحمنند    نننا ي ا متنني   كصننا ننندلنم فا انننه 

ظنانر وهبنا م ني حنه لنو انانوا اه نم اند ف عنوا نهنا اعتيناأ ال فنر ل نانوا   ذلنأ فانو  انوم 
  اهلل وهللنننرهلل م مننن امهللنننام مننا هلل نننيم    مخسنني نامنننا هللنندنونم   ننني م فلنن  انننني  فاننامنننوو واننند 

جنني اهلل نهنني م وانند فط  ننوا نهننا ال فننر ا  اهنني  مننن م امننا اننات  عننا  ومننا آمننن معننه    اهيننه   ح
نه الغضو وفنه الض ت ونال اط  وا نها ال فر فونم اانوا ايعا  نا ي ا متي ال ا ر ي 

 ونم فمي ننيمي ن  ء حه اات صهوا بالع اب ومثول اط  وا  يع م نها ال فر بعد أؤهللي امهللني
:  ننا  امننا اننات  عننا ر ومنند ننن ا  اعتنناأوا ال فننر نهننا ا العنيمنني الننس هللنن من نهننا مثه ننا ال شنن

فَاْسررَتَحِ ُم ُْ َعَمررى َ لَررى ُْ  وررَ ى ِْ ْبررا َ موررمدو فَرَ ررَ يْرَنا و َوَ رراًدُ َوَ موررمَد َووَرر   : واننات  عننا  َوَأ
رررر ِو ُ شب رررر ََ َ  و ِْ َوزَيبرررر ْبَسرررراِاِنِ  ررررَ  ْن ررررِ  َو  َ ََ ررررِِوِل وََاررررا وُم تربَِررررروب َِ ُ سب ِْ َ رررر ِْ َفَ رررر ب و ْوطَانو َأْ َمرررراَ  و

 ََ ِِْ رراِي منني  مننم انند اط  تننا نهننا ال فننر منند ال صنن    انن  األفمتننا  ننيمتننا  مننن ف  ا ننا   ْوْسَت
الغضننو والضنن ت اذ اط  تنننا نهننا ال فننر  هننني  ذلننأ ب نند  ونننن  ء اننوم  رنننو  مننند اثننرأم اننند 

  أرنه  انر  آهللني بعند آهللني  هنم هللن من منن م  ننانر امهللنام ال نفط  وا نها رحد ن و  موانا مند 
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 انه وفهللضا  ي ات لهنصاأ  ن  ء الي ول مد اثرأم   ةمن ا سنيح حنه انانوا  واحد اا  هلل تم 
ََْشررراِ َق ُأَلْ ِض  :منننال بننن ل الشنننام امنننا انننات  عنننا  ََ َارررا ومُْ يوْسَتْضرررَعفومَن  َوَأْو َ ْرنَرررا ُْ َقرررْمَم ُ برررِ ي

 . 1َغا ِهَرَ ا ُ بِتي هَا َْاَنا ِفوَ اَوَْ 
ه صننها اهلل نهينناتننو أاننوت اهلل :"اتنناب الننن  صننها اهلل نهيننه واننهم با دهللننني وهللنندت  نن ا ا عننىن  

حنننوا م فانننرنم نهنننا لهللنننن م و فنصننناأ وال   ينننه هلل نننول ونانننندنم و وانننهم  اتابنننا بننني ا  ننناررهللن واأل
 ننن   انننو   لنننه النصنننر واألذ نننمنننن هلل نننول ننننه منننن   عننننا فو :"و ينننه" ..وارننن حت نهننني م ورنننرحت  نننم 
     الي ننول هللتف ننو  منند ا نن مني مننالاموا  نناأبي و  و :"  اننات...."منهننومي و  متناصننر نهنني م 

  مننن  نفسنن م فلهللننن م ولهمسننهمي لهللننن م مننوالي م و لي ننول بنن  نننو  ذمنني مننن ا نن مني لهي ننول 
انات فبنو ب نر أين  .2"نفسن م هلل نول ا   بيانني و ....ننه بيتنهف  نفسنه و  نه   هللو غ ذ   فظهم و 
 3"واتجدو  فاواما ح سوا فنفس م   الصوامد  دنونم وما ح سوا فنفس م له :"اهلل ننه
وصنن  اخلهيفنني مننن بعننده ب نننه ال منني عنن ا ف  هللننو   ننم بع نندنم وف  هلل ا ننه مننن ف:"نمننرواننات 

اتناب ن ا  ن د الرمحن بن  نم األرعره ات ا لعمر واات  4"وأائ م وف    هلل هفوا  و  طاات م
لع ند اهلل نمنر فمن  ا ن مني مننن نصناأ  مدهللنني ان ا وان ا  ن ننم  نا اندمتم نهيننا ان لناام األمننا  

لاصنننني   ا نت ننننال واحلننننق -احلق واحنننند   هللتعنننندل نننن.5"ألنفسنننننا وذأهللا نننننا وفموالنننننا وفنننننه مهتنننننا 
ا اعتهن   ينه ا سنهمو  ما منفو " : اات الشواا   حداوف  اهلل  عا  رعه طرهللق احلق وا-وال اطه

 ندهللن 6"نه ا هه االي ول والنصاأ  وا وس    ا مما هلل يد  يه ب وت فننه ا ان م فو  نم من 
اهلل  عا  واحد    عدل  يه  احلرهللي    عن  صنحي اخليناأام اه نا بنه   نط ا نسنا  لنه منا  تناأ 

 حرهللننني ا نت نننال ليسنننا ميه ننني   وبي ننننه فمنننر آعنننر ل نننن اخليننن  والصنننواب وصنننحي ا عتيننناأ 
به نها ال الغي الع  ء ل وم طرهللق احلق  ف  ا نت ال منا          ا نت ال  ما حق و ما باطه

ول   هلل اد ا ا م احلرهللي   اعتياأ ا نت ال وف  ا نسا  هللنوم ال يامني  اانو . يئ ومصيو
                                 

 33ص/3نداهللي احلياأ  ل 1
 383ص/0انن ال ي    ال    ل و 335ص/1ال داهللي والن اهللي ل و 135ص/3ا راايه أل  لاول ل و 11ص/1الس   الن وهللي ل 2

 05ص/3انن ال ي    ال    لو  388ص/5مصن  ن د الرةا  ل 3
فعرره ال  اأه   الصحيح  :واات  383ص/3انن ال ي    ال    لو  383ص/33مصن  ن د الرةا  ل و 383ص/33ا امد ل 4

 .نن فمحد بن هللون  نن ف  ب ر بن نياا

 110ص/3 فس  ابن اث  لو  383ص/3انن ال ي    ال    ل 5
 115ص/3 أرال الفحوت ل 6
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من ال تاب والسني و  ا  الراه   ند فأانه اهلل الرانه نها اعتياأه وف  احلق بائن وايح م ي 
م شننرهللن ومننن أهللن لننأ  هلل ننو  لهننناس حجنني نهننا اهلل بعنند الراننه ل ننن ح ننم النندنيا  نن  ح ننم 

ول ننن   جينن  فحننداا امعننر نهننا مننا   وا نن من لننه نعننيم ا ننني  امعننر   ال ننا ر لننه ننناأ ر نننم 
بننه هللعننيق الننناس  يعننا اننه   و  هلل اعنن     فنن  النندنيا   جينن  فحنند نهننا انتنننا  ا انن م .هللننراه

وا انن م نمننه . فمننا ا ر نند  نن  عينناأ لننه  يمننا اأ نند  ليننه   وننن ا   ال ننا ر ألصننه   نهننا لهللنننه  
ل نن هللن نه ف   –ا  حنر هللن من فو هلل فنر مبعنىن ا نسن –نها صياني احلره الدهللنيي وحرهللني ا نت نال 

وألننننه ال مننني منننن الي نننول والنصننناأ   اهلل فنننند له نننا رهللن نننن ابا فليمنننا ولهمننن مني نعيمنننا م يمنننا  
ِْ  : ا ا م فاام الدنو  نها احلرهللني . ام   لهللاأ ا ا م   ووارح و  ر َو رَ  بهن َووورِل ُْ َحر   ِْ

 َْ   نو حنر بالندنيا  تناأ منا هللشناء منن لهللنن   مند الت يند   فوراْ َفَمَ َشاء فَرْلوروْنَِْ َوََْ َشراء فَرْلَو
ِم بررا َأْ تَررْ  َا  :   ننات احلرهللنني ذاننرواني ا انن م   التعنناهللق   ل ننن لننيعهم ف  اهلل فامننه بعنند نب نن

ِْ سوررَاُِدوروَ ا َوِمن َيْسررَتِغوثوُم يروغَررا وُم ِهَمرراء َااْ موْ ررِل َيْشررِم  َِ ِهِ رر ََ  َررا ًُ َأَحررا ررمَه   ِلظبرراِ ِمو  .ُْ مووو
هللدنوه با ونني واحل مي والدنو  باحلسىن  و ذا لن م ا ندات    وا ا م حي هللدنو ا نسا   ليه

َمررِة َوُْ َمْمِ ظَررِة ُْ َحَسررَنِة   :اننات  عننا   ي ننو  بننالس ننن  فحسننن َْ ُدْعو ِم ِررى َسررِِوِل  َهنررَك هِاْ ِح
َو  ا اننن م ا سنننهمي لاصننني والنننناس بعامننني    انننني واننند ن نننه  .َوَوررراِدْ  وِ هِرررا بِتي ِ رررَي َأْحَسررر

ِْ  : ا عننت   وف  الننناس   هللتف ننو   ال ننا بننه فاثننرنم   هلل منننو  ولننو رنناء اهلل  عننا  رر َ َجَمَع و
ََ   :واات   َ َلى ُْ  وَ ى  َتِلِفرو َْ ْو  َوَ ْم َشاء  َه َك َ َجَعَل ُ نباَس أوْبرًة َوُِحرَ ًة َوَلَ يَرَزُ ورمَن 

ِْ  ِمَلب  َِ  َه َك َوِ َ ِ َك َ َلَق و تهُ ك نَّنست َ    :وانات لن ينه صنها اهلل نهينه وانهم   ََْ  بِح ْر ُك  ََ َأَفَأنت
ُمُنينَ  ْكونكونر مكؤر ُسى َي َِ  : واات . َح ي واد ف ند العهمناء نهنا ف  نن ه امهللني   ََل ِمْاَاَُه ِفي ُ  ن

ِْ ِفري ََل  : وانات   مي ليسا منسوعي و   صوصي   ِْ يروَقراتِلوماو ََ  َر َِ ُ برِ ي ِو ُ لبرلو َ ر َ رااو يَرنرْ
 ََ ِْ ِمنب ُ لبرَل يوِحرب  ُْ موْقِسرِطو ِْ َوتروْقِسرطوُم ِم َرْوِ  ِْ َأن تَرَِررا و و اِووماوِ ْنَ ِديَرا ِاو َْ ِْ يو َِ َوَ  ي  . ُ  ن

هبنم وف   نم ب اهللنا به مسا اهلل ا  الفي من الي ول والنصاأ  فنه اتاب ون ه  راأ  ل ن ا  
وا عاند انات (فنه ال مي)من احلق مع م  ومسانم الن  صها اهلل نهيه واهم باام أائد نجيو 

ننًدا ا  ًسننا ُمع ان  ننرصو نننن الننن   صننها اهلل نهيننه واننهم  اننات مننن ان ت ننه  نن ف  نندع نننن ن نند اله ننهه بننن ن م  اُل انه
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ا ل ُيور   ُد من م سه   ه ف أ ب عهي  ن اًمناهلل رهو  أ ائهح ي  ا   ن يه و  ه   أهك   
 هللعن  فننه ذمتننا حنمني م ونرننانم و  1

ولنجننرا   :"ورنناء   اتنناب الننن  صننها اهلل نهيننه واننهم.جنننوأ نهنني م وال منني ننن  الع نند وا يثننا 
 مد أاوت اهلل  صها اهلل نهيه واهم  نها فنفس م وما م  وحاريت ا رواأ اهلل ن  وره وذمي

و ائ  م وراندنم و ابع م و  هللغ  منا انانوا نهينه و  هللغن  حنق منن ح نوا م وفأي م وفموا م 
و  مهي من مهه نم و  هللغن  فان   ننن فان فيته و  أاننو ننن أن انيتنه ونهنا منا رنا فهللندهلل م 
من اهيه واث  ولي  نهي م أبا و  لم رانهيي و  كسرو  و  هللعشنرو  و  هللين  فأين م حارنر 

 نن  ظننا ي و  منهننومي ومننن فاننه أبننا مننن ذه ا ننه  نن مس منننه  ومننن انن ت  نني م ح ننا فنصنن 
برهللأي و  هلل ع  أره من م بيهو آعر واه ما اا    نن ه الصنحيفي رنواأ اهلل نن  ورنه وذمني 
 منند  صننها اهلل نهيننه واننهم  حننه هللنن يت اهلل بنن مره مننا نصننحوا وفصننهحوا  يمننا  ننم ونهنني م  نن  

 اننراه  ننق و اننراه بغنن  حننق  ورعننه مننن :اننراه نننوني بننه انتنن  الشننا ع  ا  2"متغه نني بنهننم  
 انراه الن م   ذننه لني   نق  :"ا اراه بغ  حق  اراه ال م  نهنا ا ان م وفبينه  ان مه انات 

ه لهللانتنه لا عني لهتعنرو  نم ف:ننند الشنا ع   معنناهو    3"ل وله نهيه الس م ا راونم وما هللدهللنو  
وهللشنن د    4" نن  كنند النن م  بشننرب اخلمننر "ومننا هللنندهللنو ا راننونم :"ل ولننه نهيننه الصنن   والسنن م 

وراء .5"لهي ول لهللن م ولهم مني لهللن م:"  ا ا عىن اوله صها اهلل نهيه واهم   معاند  ا دهللني
ننن ا مننا فنيننا ن ننداهلل نمننر فمنن   :"ورنناء    نناأهللد الينن ه معاننند  نمننر ألنننه  هللهينناء.5"لهللننن م

ا  مني فنه  هللهياء من األما  فنينانم فماننا ألنفسن م وفمنوا م ول نائسن م وصنه اينم وان يم ا 
وبرهللأ ننا واننائر مهت ننا فنننه    سنن ن انائسنن م و  أنندم و  هللنننت   من ننا و  مننن حي نننا و  مننن 

ضنناأ فحننند مننن م و  هللسننن ن صننهي  م و  منننن رنن ء منننن فمننوا م و  هلل رننننو  نهننا لهللنننن م و  هلل
نهنا ف   فننه ال  م ني هلل نر و  نهنا منا ننندنم  :واند ا فنق الف  ناء6"بذهللهياء مع نم فحند منن الي نول 

ننم  نعننو  مننن  ظ اأنننا   و نعننو  مننن  طعام ننا مسننهماً    ننذذا فظ رونننا ف هفننا  مننن عننناةهللر     فين 

                                 
 3511ص/3صحيح ال  اأه ل 1
 103ص/5ل ئه الن و  ل و333ص/3م ا ه بن اهيما  ل فس  و  311ص/3ل أل  ن يد األموات 2

 135ص/3ررو التهوهللح نها التوييح لا فا  نهيه مسندا وذاره    3
 177ص/3التوييح   حه نوامد التن يح ل 4

 335ص/1ال داهللي والن اهللي ل و11ص/1الس   الن وهللي ل و 331ص/3األموات ل 5
 113ص/3 اأهللد الي ه ل 6
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ا بي فظ نر ا سنهمي  ذا انفنرلوا واي د الش ا عي ي ندم   ين م من  ظ اأنا ب   هلل ونو   و  يما 
وذننو الش نا عي ي    مبحه ي منن ال هند   فم نا  ذا انفنرلوا ب هند بن   ا  نالي م مسنهم ا هللتعنر و  نم

    ر نناأ ال  ورنني ال تابي نني نهننا  ننر  فاننه اخلن هللننر  ألن ننه منف ننر مننن امننات الت مت نند
  وعننالف م    1

 ننند السننيد ن ننده النصننرا  مننن   يننا   بننه    . هننن ا ا ال ي نني  هنني  لهنن  ول نننندنم منع ننا مننن
ائننت م و   فتننن م :"بشنن   جنننرا  ورنناء    نناأهللد الينن ه   اتنناب نمننر ليعهننا بننن فمينني.ال نيسنني

فمننر أاننوله بنن   هللعينني م فأيننا و .2"نننن لهللننن م   فره ننم مننن فاننام مننن م نهننا لهللنننه وفاننرأ ا سننهم 
منننن فانننام نهنننا لهللننننه منننن م   نعيننني م فأينننا   هي ررنننوا  " : بننند  ننننن فأيننن م  انننراأا  نننم بننناحلق

ا أينن م  اننراأا  ننم بنناحلق نهننا فنفسنننا وو نناء بنن مت م  يمننا فمننر اهلل مننن ذلننأ بنند  بيننن م وبنني 
 مننا  :"أين  اهلل نننه  انات نهن و .3"ر اينم من فنه النيمن و ن نم  يمنا صناأ  ن اينم بنالرهلل  

- مننن انتنند  نهنني م :"واننات ال نرا    4"ئنابن لوا ا  هللنني لت ننو  فمننوا م ا موالننا ولمنناؤنم انندما
ولننو ب همنني اننوء فو  ي نني   نننرو فحنندنم فو نننو  مننن فنننوا  األذهللنني فو فنننا  -فه فنننه ال منني

وانات ابنن   5نها ذلأ   د ييد ذمي اهلل وذمي أاوله صها اهلل نهيه واهم وذمي لهللن ا ان م 
دونه ورننو نهينننا ف   ننرل ف  مننن اننا    ال منني ورنناء فنننه احلننرب    ب لنننا هلل صنن:"ابننن حنن م 

ل تا م بنال را  والسن و ومننوم لو  ذلنأ صنونا  نن ننو ان  ذمني اهلل  عنا  وذمني أانوله صنها 
وجنعه نم   رواأننا و  حنق أبننا و     اهلل نهيه واهم  ذ   سهيمه لو  ذلأ  اات لع د ال مي

 :"ابن  يميي واات   6"ا م ذمي اهلل  عا  وذمي أاوت اهلل  صها اهلل نهيه واهم  وذمي لهللن ا 
وانند نننر  النصنناأ  اه ننم فب  ننا عاط ننا التتنناأ أ  طنن   األاننر  وفطه  ننم  نناةا   :" يمينني

                                 
واا  العهي فنه  ند امات ا اتما  ا مر ا سهمي با  تسات والتنن  وا اتحدال ونت  ا بط مما  ند   317ص/7أويي اليال ي ل 1

وجي ا  نها  ةالي  351ص/1حاريي اهيو  لاات   .وامند ال وري اهللا اانا من فاه الثوم وال صه مما هللنفر ال ول.امات ا اتمتا  بال وري
ولو ن ي ا ونها  ةالي ظفر  اياهبما ولو طانر  وا ا بدينما وا ا  ةالي أهللح ذه أهللح ارهلله فو لونه ونها  ر  فاهه ا صه واوم ومس راألوااخ من 

وذنو   نم من .فو رعر ولو من حليي ن تا  ما و   اا    جيو نهي ما  ةالت ا بغ  فمره و   اصدم التش ه بالررات اما اات ري نا
 387ص/3ررو مياأ  ل :أ اات مياأ الف  اء لغ  ذل

 .و   ند ا سهم ن ده النصرا  ف  هلل يت ال نيسي و  من ررب اخلمر فو فاه اخلن هللر
 133ص/3 اأهللد الي ه ل 2

 330ص/3  ر  عيو العرب لو  133ص/3 اأهللد الي ه ل 3
 103ص/1نصو الراهللي ل  11ص/0انن ال ي    ال    لو  111ص/3مسند الشا ع  ل 4

 33ص/1الفرو  مد نوامشه ل 5

 33ص/1الفرو  مد نوامشه ل 6
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ل ن معنا نصاأ  فع نانم :وايهوراه وعاط ا مو    ي م  سمح بذط   ا سهمي اات   
بننه  ينند مننن معننأ مننن الي ننول والنصنناأ  النن هللن نننم :  هننا لننه !مننن ال نندس   نن  ء   هلليه ننو 

وفطه نا من النصاأ    و  من فنه ال مي  فنه ذمتنا  ذنا نفت  م و  ند  فا ا   من فنه ا هي
انن لأ السننذ النن   ب هللنندهللنا مننن النصنناأ  و مننن رنناء اهلل   نن ا نمهنننا و حسنناننا وا نن اء نهننا اهلل 

) يا ه هللعهم اه فحد  حساننا وأمحتنا وأف تنا هبم اما فوصانا عا  ا راهي حيت اات   آعر ح
فنه احلرب  ذا ااتولوا نها فنه ذمتنا :"واات   ررو ال أاش  .1("الص   وما مه ا   ان م

  اننندأ نهننني م ورنننو ألننننم    ذمنننت م  ننن  جينننوة ااننن ااا م ل  ننناء ذمنننت م وانتفننناء منننا هللورنننو 
 وما فع ه العدو من م من أاينق فو منات أل  لني م  ذا نهنم بنه ا فا   -واهلل فنهم-ن ض ا ون ا 

وانن لأ ن نند عالنند بننن الولينند .2"ا ننه ف  هلل سننم هللعنن  ف  ح ننم فمننوا م ح ننم فمننوات ا سننهمي
ف  هلل ندم  نم بيعني و  انيسني و نم ف  هللضنربوا نواايسن م   فه اناني رناءوا منن :"ألنه ناننام

 :"وان ا ان ق  ن ه لن لأ 3"ليه فو يناأ      فواام الصهوام وف   رروا الصه ا  فهللام نيندنم
وانن ا .4"  هلل نندم  ننم بيعنني و   ننرل  ننم انن  و  هللفتنننو  نننن لهللننن م مننا ا كننداوا حننداانهننا ف  

ون د عالد بن الوليد فنه لمشنق  نم األمنا  .5ن د نمرو بن العاص ألنه مصر بنف  الع اأ 
األمننا  نهننا فنفسنن م وفمننوا م وانائسنن م واننوأ منندهللنت م و  هللسنن ن   لوأنننم و  هللتعننرو  ننم 

و  ةمننن اخلهيفنني األمننوه الولينند بننن ن نند ا هننأ .ليومنننا ائ  ا أنندم اننا ال ينند وال ننن .6بشنن ء
فعنن  انيسنني هللوحنننا بدمشننق مننن النصنناأ  وفلعه ننا با سننجد األمننوه  همننا رنناء نمننر بننن ن نند 

ومنا  عهنه .7الع هلل    تو    نامهه برلننا نهني م لنو  فيننم  راينوا ف  هللعوين م نن نا مبنا هللريني م
  و  ةمننن السننهيا  ا مهننوا  ا نصننوأ  بفننتح ال نندس العهننمصنن و النندهللن بالنصنناأ  االننناأ نهننا 

 نم  انني مننن  اتننوو "نهنا ا ان ممننن ال مني ان وو  فصندأ مرانوما بذر نناأ منوظف  الندواوهللن 
 عننال ...ال اينن  اننراه بنني هللنندها فتينني بنن ينم اننانوا م ننرني  ه ننم الررننو     لهللننن م وفا ننا ا  

                                 
 (.الراالي ال  صيي)337ص/30المو  الفتاو  ل 1
 388ص/1ررو ال أاش  ل 2

 133ص/1ا عر ي والتاأهللد ل 3

 583ص/3األحالهللت ا  تاأ  ل و 333ص/3 تصر ةال ا عال ل و 371ص/33ررو السني ل 4
 .183:ص 1 اأهللد الي ه ل 5
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 .1"فاثرنم    لهللن م
هط ُ حاية ُ  ين  :وةضُم

 .  ستعمه احلرهللي   وره    مشرو  اذظ اأ صه اينم و ن   فنيالنم ررحت الس مي   -3
 اا يننراأ بننامعرهللن و انناأ  الفتننني فو بنناليعن   النندهللن فو اخلننرول ف  هللضننر ذلننأ با سهمي-3

 .نهي ا بالدنو 
 

 ..ح   ُ تعلوِ ُو عالج ، ُو ا اية َُلوتما وة:ُ مطلب ُ ثا ي 
ا  ننننند  عهننننيم فو ل ال منننني و   نننن نم بنننن  ل ا سننننهمي بننننه اننننا  النصنننناأ  هللراننننهو     الشننننرهللعي 

فو لنننم وجن نناءنم وبننناأم  يتعهمننو    لهللنناأ ا سننهمي  وفحيانننا اثنن   نهننا نف نني ا سننهمي امننا 
حدث مد مهأ  جنه ا واخلهيفي نشام و  ه  و م ف  هللتعهموا ات  م   انائس م وهلل يموا  م ما 

ولليننه ذلننأ ف  ا سننهمي . لنننم مننن مننداأس و  نننا بشننرحت ف  هللتجنناوة رننرحت التعهننيم هللعهننم فو 
ورنندوا    نننائم عينن  مصنناح  التننوأا  امننا رنناء    متننا  األمسننا  لهم رهللنن ه   اننات   مغننا  

ق ات  م ومنع م منن  عهيم نا هللر رو . 2"    أل م نها هلل ول و عا مصاح   ي ا التوأا :"عي 
ننًدا فو انن تن   ص ننُه فو   :"اننات أاننوت اهلل صننها اهلل نهيننه واننهم ظهننم حرمننه ا انن م ف  مننن ظ ه ننم  ُمع انه

يُجنُه هللنوم ال  هي ام نيه  ن ص     ن نا ح جه ن   مننه رنيأا بهغ ن  ه طهينوه نن ف  ال هللهعن   وانات 3"ا ه ف ُه  ن و    ط اا تهنهه فو ف ع 
أواهللنني اننعيد بننن ر نن  ابننن ف  رنني ي مننن  فعررننه"حنندهللت  صننداوا نهننا فنننه األلهللننا  اه ننا:" 

ِْ  : ن لنا نهنا فننه لهللنن م     صنداوا   ":أ عنه  صنداوا نهننا  :  نات   بررْوَس َ َلْورَك  ورَ ُ و
و بنننن ةجنوهللننني   األمنننوات ننننن انننعيد بنننن   ومنننن طرهللنننق  مننند بنننن احلنفيننني حننننوه   "فننننه األلهللنننا 

ونن ه مراانيه هللشند  "ا سيو ف  الن   صها اهلل نهيه واهم   صد  نها فنه بينا منن الي نول

                                 
 333:ص/31ال داهللي والن اهللي ل 1
 (130/ 3) متا  األمسا   2
اناله   ب س  و : 11ص/3الت ار    األحالهللت ا شت ر  لواات    385ص/3انن ال ي    ال    ل و 378ص/1انن ف  لاول ل 3

واات   . ذينم ندل اث  واد أواه ال ي      اننه واات  يه نن ا اي من ابناء الصحابيبناء الصحابي فمن ا هللسم من  يبه و  هللضره ر ال
التوا ر ال ه   هللش حت  يه  و اناله ريد و   اا   يه من ا هللسم  ذينم ند  من فبناء الصحابي هلل هغو  حد 330ص/3الآل ء ا صنوني ل

وهللش د له .واهللته نن ا اي من فبناء الصحابي وفما احلدهللثا  امعرا     فصه  ما انت االعدالي   د أوهللناه   انن ال ي    ال      ات   أ 
واات فبو نعيم حدانا  مد بن محيد حدانا نمر بن احلسن ال اي  حدانا فهللوب الوةا  حدانا هللعها بن األرد  نن ن د اهلل بن ررال  :ما أواه

فع نا  مسانيه اات حدانا احلسن  03ص/3اخلرال لواات   .ا ب لته   نا عصمه هللوم ال يامياات اات أاوت اهلل من ظهم ذميا م لهللا   هللته م ر 
 .به... اات حدانا كىي اات حدانا  برانيم ابن ف  كىي نن الع اس بن ن د الرمحن نن ةهللد بن أ يد
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رعفر بن  هللاس نن اعيد بنن ر ن  ننن ابنن ن ناس انا  نناس  نم فنسن اء ونن  .1"بعض ا بعضا
 :وا نهني م وهللرهللندوينم نهنا ا ان م  ن لنانننداننصنننوارابي من ارهللني والنض  وانانوا هللت نو  ف  هللت

 َْررَ َيَشرراء َوَْررا َب ُ لهررَل يَرْ ررِ    َِ ِْ َو َررر ررَ ُ و ِْ َوَْررا   بررْوَس َ َلْوررَك  و َو َْ َ ْوررا  َفك فوِسرر رر تونِفقوررمُْ ِْ
ِْ َلَ توْظَلمورمنَ  ِْ َوأَ رتو َو َْ َ ْورا  يرورَم ب ِم َرْو هلل هللند وننن    تونِفقومَن ِمَلب ُْهِتَغاء َوْوِل ُ لهِل َوَْا تونِفقومُْ ِْ

ن ونن  بن ا ال ف  صفيي ةول الن   صداا نها ذوه ارابي  ا هلل ولهللا    يد ذلنأ بث اني فلفنا
ن ننند اهلل بننننن مننننروا  اننننات اهنننا  اننننند      ارابنننني مشننننراا و  نهيننننه لهللنننن ف   راننننه لننننه اننننات نعننننم 

َِوًنا َويَِتوًمرا   :ن ابن رنرهللج   اولنه   ناأ  و عنا نو .2وصهه ْسر ِنرِل ِْ َويوْطِعمورمَن ُ طبَعراَم َ لَرى حو
اهلل   نناأ  و عنا  انند  :"ن ينداننات فبنو و .ا هلل ننن األان  هللومأنن     منن ا شنراي:انات   َوَأِسروًاُ 

انانوا جيمعنو   لينه صنداي الفينر  يعيي نا فو   :"ننن ف  ميسنر  انات  و محد نها  طعنام ا شنراي 
ررهللأ ننن ف   انحا  ننن نمنرو ابنن ميمنو  ونمنرو بنن رنرح يه ونن    "هللعيا من ا الرن ا 

و مننا ننرانم  رعصنوا    انات فبنو ن يند .ومر  ا م ا  فينم اانوا هللعيو  الرن ا  من صداي الفينر
  نن ه امانناأ ال ثنن     انند ف  ألنننه ال فننر وال منني .ننن ا ألنننه لنني  مننن ال اننا   منننا نننو مننن السننني 

هللعينو  منن الصنداي ه م ف  هللتعهموا ولو نها افالي ا سهمي من ينا ا نات   و ح و    ل   م  
اننننا  السننننه  و .هميرننننر  اتنننن  م و  أنننندم مداأانننن م ونننننم آمنننننو  ب مننننا  ا سننننوف  وهللعننننا و  

 ا طعنام وم حنني احملتنال فو   ف ندو  فحنوا م  الرناهللني الصنحيي والعن ل تهللعيوينم الصداي وهلل
ف  :"نشننام بننن نمنناأ فنننه مسنند ا شنناهللد هللنن ارو اننات  .والف نن  فرنند منننه م حننني ا ننرهللد احملتننال

 ن مر ف   مي منن النصناأ و نمر بن اخلياب ننند م دمنه ا ابيني منن فأو لمشنق منر ب نوم الن 
امننا ف   ننم حننق .3"هللعيننوا مننن الصننداام وف  جيننر  نهنني م ال ننوم واننات نشننام مسعننا الولينند

التمتد مبرا ق الدولني منن ا واصن م وا ستشنفيام وا يناه وامبناأ وا رانن  ومنا هلل نو  بالدولني منن 
ع ام  أوه نن الن  صها اهلل نهيه واهم فنه  صد  بصداي نها فنه بيا هلل ول     جتره 

  ا نناء وال ننال الننناس رننرااء   ا انني :"نهنني م   واألصننه   ننن ا اولننه صننها اهلل نهيننه واننهم 
 سنننهمي   ا ننناء  يشننراو  انننه ال مننني دعه  ينننه ففنننو الننناس ننننام    صنن  لنننه  يننه  4" والننناأ

                                 
 333ص/3الدأاهللي   خترهللج فحالهللت ا داهللي لو  730ص/3األموات ل 1

 730ص/3األموات ل 2

 315ص/3 توو ال هدا  ل 3

ع صي واات    133ص/3نهه احلدهللت ل و 351ص/3ا راايه  بن ف  حا  ل و 580ص/3ل( ةوائدا يثم )مسند احلاأث  4
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نن   الوال ننال والعشننو والننناأ وا هننح ومننا هللشنن  ه مننن ا را ننق العامنني  و  ُه ن ن ننُه ف    ه ننن ننن  ف  ه ُنر هللن ننر    أ يه
ي اُ  و ا ن ثع   أ ُاوت  اهلله  ن ند  بهنهه ال   نالُ ا نات  ُانف  ناءه لهُيم  ُه ال م  صها اهلل نهيه واهم  ا ات    ُ  ن ُد   ض 

ننالُ و الن نناأُ  نناُء و ال    ُ  نننن ُعُ ن  ال م 
نناًنا   أواهللنني و .1 ننا ُمش  ُحننوتص نننن و ااهه نني   ننذ  اله ننه  ر ع ه    ننوههللن  نننن م    لهه ُم  

ننع فهي   ت ض  و اُنننو ً  لهه ُمس 
وا ننرال رننراي  باحنني   رننراي مهننأ  مننن انن ق    :"  اننات   نمنند  ال نناأه 2

واننات ابننن بيننات  باحنني :"واننات فهللضننا  3"فعنن  رنن ء منننه   وننناء فو  نن ه وفحننرةه   ننو فحننق بننه
  ناء نهنا رنواة بنه نن  الف4"ا حتياب   ا  احام وا عت ء منن ن نام األأو متفنق نهينه 

  بنن س بنن   هللصننه ا سننهم ا شننر  ارهلل نناً اننا  فو بعيننداً  اأبنناً اننا  فو ذمينناً حلنندهللت :"صننهي ا شننر 
   عالنه  نعنم  ون ت نا لنه   عنت هبنا: نه فنا وانو يل ابني فم ار ني اهنا ...اهمي بن األاو 

مخ  مائني  وبعت أاوت اهلل صها اهلل نهيه واهم  "ح   بن ف  ونو ونو مشر  ون  مشراي
لهللنناأ    م نني حنني احيننوا وفمننر بنند د ذلننأ    ف  اننفيا  بننن حننرب وصننفوا  بننن فمينني ليفراننا 

وأل  صننهي الننرحم  مننول نننند اننه   نهننا   ننراء فنننه م نني    ننه ذلننأ فبننو اننفيا  وف  صننفوا  
بعثنا : " نااه و  اه لهللن وا نداء    الغ  من م اأم األع   واات صها اهلل نهيه وانهم 

واند أوه ف  .  عر نا ف  ذلأ حسن   حق ا سهمي وا شراي  يعاً  5" م م اأم األع  أل
الن  صها اهلل نهيه واهم اا  هلل  ه نداهللا ا شراي وفنه فند  مند نمنرو بنن فميني الضنمره    
ف  اننفيا   ننر نجنننو  وااننت داه فلمننناً    ننه ندهللننني أاننوت اهلل صنننها اهلل نهيننه وانننهم وفننند  لنننه 

ورعهنا  :"عالد ألنه احلن  اتو وفاد الصحابي نها أناهللي ال م     احتال لهرناهللي  .6األلم
 نا ت ر وصناأ فننه لهللننه   م ف ا ريد يع  نن العمه فو فصابته آ ي منن ام نام فو انا   نينا

ونيالنه منا فانام بنداأ ا جنر  ولاأ    هللتصداو  نهيه طرحا ر هللته ونينه منن بينا منات ا سنهمي
 ننذ  ..و ننم اننه مننا ل سننوا مننن النن ه    ةه احلننرب مننن  نن  ف  هللتشنن  وا با سننهمي....ا انن م  

                                                                                               
ن ا   نن : 033ص/3له انن و  أواهللي ابن ماري    بذانال ريد االه الضياء ا  دا   331ص/3ال دأ ا ن  ل نن ن هه ِّ بن ة هلل ده بن ر د 

اُء و ال مهه  ا   ُعُه اات ال م  ُء ال ه    ك ههُّ م نن   .ُح و الن اأُ عهيده بن ال ُمس ي وه نن ن ائهش ي  فينا االا هللا أ ُاوت  اله هه ما الش   

 351ص/3ا نت ا  بن ا اأول ل 1
 33ص/33ا عجم ال    ل 2

 338ص/33نمد  ال اأه ل  3

 337ص/33نمد  ال اأه ل 4
 .نن ف  نرهللر  333ص/38ال    لانن ال ي     5
 ( 33/ 3)ررو الس  ال    6
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 :"واننات   ا  سننوحت.1"طه ننوا نونننا مننن ا سننهمي فنينننوا بننه ومأوننني العننو  مننن بيننا مننات ا سننهمي
ومن الناس من اات  ذا اا   تارا نار ا نن ال سو هللعيا اندأ حارتنه  نا أو  ف  نمنر بنن 

ه أف  رني ا مننن فننه ال منني هللسن ت   نات مننا فنصنفناه فعنن نا مننه   حننات اخليناب أين  اهلل نننن
نمنر بنن ن ند الع هللن     و  اتناب .2"...او ه وا نرل نهيه نند ينعفه و نرو لنه منن بينا ا نات

واننننر مننن ا هننأ مننن فنننه ال منني انند  ... ضنند ا  هللنني نهننا مننن فطننا  محه ننا : "أطننا  فننند  بننن 
 ااننننو  نننن رر نهيننننه مننننن بيننننا مننننات ا سننننهمي مننننا انننن م انننننه ويننننعفا او ننننه وولننننا ننننننه ا 

وفمنننا ال انننا   انع ننند ا  نننا  نهنننا نننندم رنننواةه ع  نننا    ههننن م  حنننق   بينننا ا نننات .3"هللصنننهحه
 ارننننت روا باليننننو ومنننناةات هللعننننر  النننن م  بالعمننننه بنننندهللاأ ا انننن م بنننن  حننننرل وب ننننه حرهللنننني .ل  ننننر

( ا نواطن) دولني ا ان مييالن ه هللعنيق بال   نند الن م واألمر ا هلل .والص  ي وا هللضيق نهي م
ا نرف  جتن  :"به مشه احلر  وا ست من  جعه األما  لهحر  من فه ر   حه من ا رف    ات 

ه مسنننهم لنننه ف  هللننن من وجيننن  امنننا بنننه اننن" فررننننا منننن فرنننرم:"وانننات ألم ننننانئ " نهنننا ا سنننهمي
الشننا ع  ومالننأ بننه رننوة فمننا  الع نند " ا سننهمو   ت ا نن  لمنناؤنم وهللسننعا بنن مت م فلنننانم:"اننات

  وهلل ننو  واضنناء ا صننا   التجنناأ احلننر     ننند و نن ه  الع نند ا سننهم جينن  نهننا الدولنني اه ننا   نن
أناهللنني الدولنني أل  ا انن م كننت الننناس نهننا نننداهللت م لننرهبم  أل  هلل ننده اهلل بننأ أرنن  واحنندا 

: انات  عنا ننا فحيا رابني لننو  احملناأب لعولنه لهللناأ ا ان م  جتنو ع ا لأ من محر النعم  بنه
  َْنَرلو َْْأ ِب أَْهِلْغرلو  ََ ُْسرَتَجاَ َك فَرَأِوْاهو َحتبرى َيْسرَمَع َاراَلَم ُ لهرِل  ور ََ ُْ موْشاِِاو ْن بنه    َوِمْن َأَحِ  

بنه   ذنو الف  اء حلماهللي ا ست من من فه عير كوطه اواء بدولي ا ا م فمن من عاأر نا 
باألا  ا سهم ولو طهو فنه احلرب    بريا ا سنت من نفسنه ارأوا فنه   جيوة  سهيم ا ست من 

 ننن  هللسنننهم لننندهللاأ احلنننرب و  لهللننناأه ولنننو نننندلونا بال تنننات أل  اهلل  عنننا  ارننن حت ف  ن هغنننه م مننننه 
والندوت :"ن د ال نر  ةهللندا    اتابنه فح نام الن ميي وا سنت مني.اات ل.4و سهيمه  دأ باألما 

 أناهللنننننني حرهللنننننني ا سننننننت من   نننننن    عنننننن  مب نننننندف رننننننواة  سننننننهيم احلايننننننر      هننننننغ ننننننن ا ا نننننند   

                                 
 (357: ص)اخلرال أل  هللوا  1
 33ص/1ا  سوحت لهسرعس  ل 2
 311ص/3فح ام فنه ال مي ل و 53ص/3األموات ل 3
 188:ص/1ررو الس  ال    ل 4
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ا سنت من   لاأننا   ):واد صرو الف  اء ب   ا ست من حر   التن نه بندهللاأ ا ان م.1"األرانو
صنننرو الف  ننناء ب ننننه   بننن س بننن   هللصنننه و .2( نننند ف  هللتجنننر   لاأ ا اننن م   فه نواحي نننا رننناء

نننر  بنننن و  3انننا  فو ذمينننا  ا سنننهم ا شنننر  ارهلل نننا انننا  فم بعيننندا  اأبنننا نننر  ف    ُنم  ننننن ن ننند اله نننهه بنننن ُنم 
ا هللنوم  نتن    نتن ر هلل ا  نن ه  ن ه  هس  ده   نات هللنا أ ُانوت  اله نهه لنو ار  نجه ين ر اء  نهن د  ب ابه ال م س  اخل  ي ابه أ ف   ُحه ًي اه

ُمع يه   .4رهًاا    س ان ا ُنم ُر بن اخل  ي ابه ف ًعا له مبه   ي  ُمش  :"و يه ....ا ُ 
 .ُ حقمق ُ سواسوة)ح  تم ي ُ مناصب ُ عاْة،ُ مُز ة،ُ جوش،ُ قضاء:ُ مطلب ُ ثا ث
عننن ف    ننننر الشننر  لنني  ح ننا بننه وارننو و  هينن    هفننه الدولنني لرناهللانننا     ننويل ا ناصننو 

ننا اننات ه ننُا نهننا الننن   :"بنُننر ل    نننن ف  ُموا  نن   صننها اهلل نهيننه واننهم فنننا و أ ُرنن   ه مننن ب نن ه ل ع  ن مِّ
ث نه  ذلنأ  نُر مه ع  ه هللا أ ُاوت  اله هه ف مِّر ن ا نهنا بن ع نده منا و      اهلل نن  ورنه وانات ام    ات ف ح ُد الر ُره ي 

ننر ص  نهيننه:  ننات ننًدا ح  نن  ل ُه و  ف ح  ننًدا ا  ننهه ف ح  العمننه  ننذ  اننا  .5" هن ننا واهلل    ننُننو يلِّ نهننا ننن ا ال ع م 
 .ممن حرص نهيه هما منعلهناس ح ا والتوظ  

ان ميي لولنني   نوم نهننا ا  نندف و  سنم الننناس  ي نا ل سننمي منن هللنن من مب الئ ننا امنا ف  الدولنني ا 
ومن   هلل من مب الئ ا  ونن  حني   هن  باألنمنات   هن  منن هللن من مب الئ نا مند  نيناء بعند 

هللني ونن  ا نن  فما الدوت ال وميي فو الد  راطيي  ت سم أناهللانا ألاهيي وفاثر  األنمات لآلعرهللن  
ا  ا  لهدولي وال ائم بتدب  فموأنا   واألاهيي لني   نم حنق  نويل ا ناصنو    أهللناء و  هلل وننوا 

 .6رالهللن   الو هللي

                                 
 .330فح ام ال ميي وا ست مني   لاأ ا ا م  ص 1
 301:ص/1لررو الس  ال     2
نده أانوت اله نهه  :"بهفو 313ص/3له اننفعرره ابن ماري    3 رص ن و اةه   نهنا ن    ن ا مد ف  ب    و  ه نن فبيه اات     و  نن  ههلل اسه بن ا ه م ي  بن األ  ا 

ندع  نن اأههلل نًي مننن ب ن ه  ن نن  اأ    منن ف    ننهه ال ع نر به نهي ننا ا ش  ننف ُا  نا نننن ان نو بص حننه ف  ن ي نُا ال م دههللن نني   ن ه  هي ن ه الننن   صنها اهلل نهيننه وانهم   ن نن ف ه نن ه ر  ا  منا ا ش 
ا له  ن  ن ع ت  هبا  ن ف ال   هبا ُفا اأ   من ُفا اأ   انُوا مبه   ي  صها اهلل نهيه واهم    السُّو ه   ات لهه هه ف بُو   ن  ن   ا يل  ن و ن   تُن   ههمهي  ا   .  ال ُمس 

فعننا لننه مننن فمننه مننن فنننه م نني :"  333ص/38 ننتح ال نناأه لواننات   3310ص/1صننحيح مسننهم ل و 183ص/3صننحيح ال  نناأه ل 4
 .نثما  بن ح يم فعو ةهللد بن اخلياب ألمه  : ايها ه ف  هللسهم 

 3153ص/1صحيح مسهم ل 5
يااننني ننرهللننني ا اننن م وندهللنننه   الس:ح نننو  فننننه ال مننني   الدولننني ا اننن ميي أل  األنهنننا ا نننولوله م نننات ينننمن اتابنننه 6

 . ر ي  مد ااظم ا ا    م اسي الراالي.113وال انو  والداتوأ ص
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وح و  ال ميي وا ست مني   الدولي ا ا ميي لي  منحي منن اليغمني احلناام فو األاثرهللني بنه 
دولي و ريته الشرهللعي نها ويل األمر و  ه حق  م م تسو ا  يه ال انو  الرمس  ا ا م  له

ولننويل األمننر ةهللننال  ح ننو  هللرانننا موا  نني ل مانننه حلارنني الدولنني وحارنني فنننه ال منني  فمننا احل ننو    
 1واو  األاثرهللي واألاهيي   ال ما غالدوت األعر    و منحي من األاثرهللي  تغ  بت

منصنننو اخل  ننني  اننن م    ارننن طا ابعننند ا ناصنننو  امنننا ف  الشنننرهللعي ارننن طا رنننروطا  
والو هللني العنمنا أليننا ع  ني ننن صناحو الشنر    حرااني الندهللن ايااني الندنيا و ماأ  ا  ننال 

ون  أل  ا  ال هلله م به ا سهم لو  ال م   ون ه وظائ  اهيهي رجو نن ال م  و   ا سهم 
بالشننروحت الننس اغ لهدولنني ف    هنن  مننن رنناءم   هينن  مننن الدولنني وليسننا ح ننا لهمننواطن   سنن

ا سننهم   ننوم نهننا فانناس   رانننا صنناحلي حلارنني ا نصننو امننا ف   هننأ الوظننائ  ا منوننني مننن  نن 
َْنورمُْ  : واألصه ف    هللتو  ال م  و   ا سهم ا ناصو ل وله  عا .2ا نت ال ََ م يَا أَير َ ا ُ برِ ي

 ِْ َو ِْ َلَ يَْأ ومَ  َو َِ ووُْ ِهطَا ًَة ْنَ دووِ  ِْ ََل تَرتب رَمُِ ِ  َْ َأفرْ ِْ َوْ  َهَ ِ  ُْ َِرْغَضاء ِْ َْا َ ِنت  َ َِاَلً َود وُْ 
ِْ َأْاَِرراو  ِفري صور وو و و َْ و ن ا انا  السننه  ": ابنن  يمينيواننات الشنيد  .330آت نمنرا   َوَْرا تو

وذننو بعضن م ف  اختناذ ال يانني منن  3هللستدلو  هب ه امهللي نها  ر  ا اتعاني هبم   الو هللام
سنننهمي مشنننروحت بنننال يول   امهللننني فيننننم   هللننن لو  ا سنننهمي ع نننا  وا   ننندو ال غضننناء منننن لو  ا 

ول نن  هنأ ال ينول   امهللني ل ينا  الغالنو وذلنأ لف نم .4ف وان م وفينم   ك و  ننا ا سهمي
عننن ف  لف ننم السننه  الصننا  ولفعه ننم   نند اختنن  فبننو مواننا اا  ننا نصننرانيا  عنفننه نمننر ون لننه    

فنه اات اها لعمر بن اخليناب أين  اهلل نننه    يل اا  ناً نصنرانياً   نات مالنأ مواا األرعره 
َْنورررمُْ َلَ  : اا هنننأ اهلل ف  اختننن م حنيفننناً فمنننا مسعنننا انننوت اهلل  عنننا  ََ ءُ يومِونورررمَن يَاأَير َ رررا ُ برررِ ي

َِ ووُْ ُْ وَر ومَد َوُ نبَ اَ ى َأْو َِواء انرم م  ذا فنناينم اهلل و  اها لنه  يننه ويل اتابتنه   نات   ف تَرتب
 م  ذ فبعدنم اهلل اها   هللتم فمر ال صر     به   ات مام النصرا  نيفن نم  ذ فذ م اهلل و  فل

  ( وال هللن   هللش دو  ال وأ ) بن ا م نن نمرو بن مر  ابذاناله نن فمحد وأو   5والس م

                                 
 111ح و  فنه ال مي   الدولي ا ا ميي أل  األنها ا ولوله ص 1
 70:فح ام ال ميي وا ست مني   لهللاأ ا ا م لن د ال ر  ةهللدا  ص 2
 113ص/3املاب الشرنيي ل 3
 73:وا ست مني   لهللاأ ا ا م صلن د ال ر  ةهللدا  فح ام ال ميي  4

 133ص/35اتو وأاائه و تاو  ابن  يميي   الف ه ل  5
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ن الولينند أيننا اهلل ننننه    اتننو عالنند بننو .   ننااثو  فنننه الشننر  نهننا رننرا م و   نناليوينم
نمر بن اخلياب أيا اهلل ننه هلل وت    بالشام اا  ا نصرانيا   هلل وم عرال الشام    به   تو 

  تنو  لينه  ذا ا نولنه !   ستعمهه:  تو  ليه نمر !  تو فنه   ىن بنا ننه ! ليه    ستعمهه
ول ن النن  صنها اهلل نهينه .1والس م !مام النصراب:  تو  ليه نمر أيا اهلل ننه!يا  ا ات

 3امننا فنننه رعننه ا شننراي هللعهمننو  فو ل ا سننهمي ال ننراء 2واننهم ااننتعمه م   الد لنني لهمدهللننني 
و ننا  ورننه صننها اهلل نهيننه واننهم   نني فأاننه نينننا منننه مننن ع اننني  نن ه نننن اننرهللق واننا  اننا را 

ورننوة .4فينن  هلل هننغ فوامننر ا مننام وهللنفنن ناووةهللننر التن وصننرو ا نناوأله بذانننال وةاأ  التنفينن  لهنن م   
الف  اء  انال منصو ر اهللي اخلرال وا  هللي  واد أوه نن نمر نفسه فينم  ا راء ا  ايسناأهللي 

اننات  رعننه بعضنن م   ال تابنني وفنمننات ا سننهمي واننا   عاوهللنني اا ننو نصننرا  هللسننما اننررو   
سننهمي   نهننا ر ننام اننهيانيي و  و  جيننوة ف  هللننو  ال تننا  رننيأا مننن و هللننام ا :"ابننن  يمينني 

واتو  ليه بعد نماله هللستش ه   ااتعمات ال فاأ   ات    ا ات اد   5"فع اأ األمراء و    
اثر ولي  كصيه    نم  ااتو  لينا مبا  ر    تو  ليه    ندعهونم   لهللنن م و   سنهمونم 

واتننو       6بنني  ذمنننا ننن  الررنناتمننا منننع م اهلل منننه و   نن منونم نهننا فمننوال م و عهمننوا ال تا
 ذنننه منننن اننا  ا هنننه اا ننو مننن ا شنننراي  نن  هللعارنننره و  هللننواةأه و  جيالسنننه و    نمالننه فمننا بعننند

  هللعتضنند برفهللننه  ننذ  أاننوت اهلل  صننها اهلل نهيننه واننهم ا هللنن مر بااننتعما م و  عهيفتننه مننن بعننده 
 مني  ننذ    نمهن  اا  ننا نصننرانيا   ووأل نهينه اتنناب معاوهللني بننن ف  انفيا  فمننا بعنند هللنا فمنن  ا ن

  تو  ليه نا انا اهلل و هللا  ارفم اتابأ    !هللتم فمر اخلرال    به   رنا ف  فاهده لو  فمر 
واننا  لعمننر أينن  اهلل ننننه ن نند نصننرا   !فمننر النصننرا  فمننا بعنند  ننذ  النصننرا  انند مننام والسنن م

  ذنننه   هللن غنن  لنننا ف  نسننتعي نهننا   ننات لننه فاننهم حننه نسننتعي بننأ نهننا بعنند فمننوأ ا سننهمي

                                                                                               
 .وأو  ا مام فمحد بذانال صحيح :اات

 311ص/30اتو وأاائه و تاو  ابن  يميي   الف ه ل  1
اهم  من الغاأ م اررا ومعنه فبنو نن نائشي أي  اهلل نن ا االا  ا عرل أاوت اهلل  صها اهلل نهيه و  3ص/1ا ستدأ  نها الصحيحي ل 2

 ن ا حدهللت صحيح نها ررحت مسهم وا  رراه.ب ر ونامر بن      مرل ه فبو ب ر وعهفه ن د اهلل بن فأهلل ط الهيث 

 38ص/3فيواء ال يا  لو  315ص/1الروو ا ن  ل 3
 35ا اوأله ص 4

 533ص/3 تصر الفتاو  ا صرهللي ل 5

 151ص/3فح ام فنه ال مي ل 6
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واتننو    ف  نرهللننر  أينن  اهلل  !واننات اذنننو حيننت رننأا !فمننرنم مبننن لنني  مننن م  نن     نت ننه
وفبعد فنه الشر وفن ر ف عا م و   ستعن   فمنر  ...ننه فما بعد  ذ  لهناس نفر  نن اهياينم 

بهغ  نن اوم من ا سهمي  يمنا واد  :  واتو نمر بن ن د الع هلل   1من فموأ ا سهمي مبشر 
مضا فينم  ذا ادموا بهدا ف انم فنه الشر   ااتعانوا هبم   فنما م واتابت م لعهم نم بال تابني 

   فنهمنن ف  فحندا منن العمنات ...وا  اهللي والتدب  و  ع   و   دب   يما هللغضو اهلل وأاوله 
  ن هنننا بنننه  نننذ   نننو فنمنننا م امحنننو فب نننا   نمهنننه أرننن  متصنننر ا نهنننا  ننن  لهللنننن ا اننن م  

   بعد نماله فما بعد  ذنه بهغ  ف    نمهأ اا  نا نصنرانيا هللتصنر     نمر واتو.2لهللن م
ِْ   :مصننا  ا انن م واهلل  عننا  هلل ننوت َو رر ووُْ ِديررَن ََ ََ ُتب رر ووُْ ُ بررِ ي َِ َْنوررمُْ َلَ تَرتب ََ م يَررا أَير َ ررا ُ بررِ ي

َوفباَ  َأْو َِواء  ِْ َوُْ  َو ِِْل ََِتاَب َِْ وَر ََ أووتومُْ ُْ  ََ ُ بِ ي ْن  نذذا ف نا  اتنا  نن ا  نال      وزوًوُ َوَ ِعًِا 
منا وحنن منه و   ف   ن   سنتعن  حسا  بن ةهللد هللع  ذلأ ال ا و    ا ا م  ذ  فاهم   و

به و   ت   فحدا نها    لهللن ا ان م   رن ء منن مصنا  ا سنهمي   انهم حسنا  وحسنن 
 صننه   ا ننند مننن ااننتعمات الي ننول والنصنناأ    رنن ء مننن و هللننام :اننات ابننن ال ننيم .3 انن مه

لنصننرا    فنمننات اننات فبننو طالننو انن لا فبننا ن ننداهلل هللسننتعمه الي ننوله وا   ا سننهمي وفمننوأنم
واات فمحد انا وايد انا مالنأ بنن فنن  ننن  .اات   هللستعا  هبم   ر ء؟ا سهمي مثه اخلرال 

 صنها اهلل نهينه وانهمن داهلل بن نياأ نن نرو  نن نائشي أي  اهلل نن ا االنا انات أانوت اهلل 
هم بنن م    اننات بعنند فصننحابنا وهلل ننره ف  هللسننتعي مسنن :اننات ابننن مفهننح . نننا   نسننتعي مبشننر 

رنن ء مننن فمننوأ ا سننهمي مثننه اتابنني ونمالنني ور اهللنني وعننرال واسننمي  ء و نيمنني وحفننو ذلنننأ 
ون ند انهيما  بنن ن ند ا هنأ با رنرا  والنف ني نهنا بنناء مسنجد   الرمهني .4ون هه    يروأ 

ن م بفهسيي ل ا و نصنرا  هلل نات لنه ال يرهللنق ابنن الن نا  و نا  نتح ا سنهمو  فب نوا ال ين نييي ومن
ميننناس و ه نراننه فنمننات ا ني نني الشننماليي مننن مصننر ومننن م اانااننيوس رننغه مناصننو   ن نند 
األمنننوهللي   لواوهللنننن األاننن ندأهللي  و  ةمنننن اثننن    اخلهفننناء اثنننر النصننناأ  والي نننول   الننندواوهللن 

منن األمنوأ النس نعجنو هبنا اثنر  نندل )انات آلم متن .من م نصر بن ناأو  ونيسا بن نسيوأس
                                 

 155ص/3فنه ال مي لفح ام  1

 150ص/3فح ام فنه ال مي ل 2
 153ص/3فح ام فنه ال مي ل 3
 118ص/3املاب الشرنيي ل 4
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والدولنني ا انن ميي لولنني   رهللنني اامننا .1( تصننر ي  نن  ا سننهمي   الدولنني ا انن مييالعمننات وا
نها فااس ا ان م ولغنرو  نفين  فح امنه  نفين ا انام  وانهيما   النداعه والسنع     نشنره 

الن هللن    م نننانم   األأو )ب نه وانيهي مشننروني   اخلناأل  ا انن م لننو  نا يني    اهيمينني 
 منن الي يعن  ومنن (  وآ وا ال انا  وفمنروا بنا عرو  ويننوا ننن ا ن نر وهلل ناا ني األمنوأاااموا الص 

ح  ا ف     ستعمه   وظائف ا    من هلل من بف رأا ون يندأا و اهللت نا ونن ا رن   انه الندوت 
ا عاصر  ومد اه ذلأ  ا ا م فحسن منن م  سنا ا وا سند لعمنه نن  ء  ن  منا  عهنه ا رمنو  

    األننندل  مننن اتننه مننن ورنندوا   بيتننه مصننحفا و ر نناأ الننناس نهننا التنصننر وفانناموا النصنناأ 
فاناافت م مثناني فلن    وحنر  ا ن 2ا وأهللسن يو عاصنا   اام التفتيق به من  نصر فني  امسنا

 .يوم واحدباتاب 
م  ينه ر   من الدولي ومنن حنق الدولني ف   سنتعي نهنا نمه نا منن  نو يالوظيفي   ه:ُ َالصة 

فناء  وننن ا نننو ال ننوه األمنني   األصنه ف    هللسننتعمه ال فنناأ وا شننراو  والي ننول والنصنناأ  ال 
  األنمننات      حنندول ينني ي لهحارنني  لنني م مننث  امننا ااننتعمه الننن  صننها اهلل نهيننه واننهم 
أر  من ب  الدهلله ن د اهلل بن فأهلل ط للي  له   ا جنر  واانتعمه ا شنراي    عهنيم ا سنهمي 

ن م ابننه الفدهللنني  فنن  مثننه  هننأ النننرو  جيننوة ااننتعما م و   ننا امهللنني صننركي   هلل  بنناب النند   مننن
ولو احتج ب عد من  عه ذلأ   انا   بعد فموأ احلسابام والنف ام وا ررا  فما .ا ند 

ا يوا والوةاأام السيالهللي وال ضاء    جينوة فبندا أل  ا نيق   الدولني ا ان ميي لنه  اهللني نن  
م ونشره ون ا لي  لهنصرا  و  الي وله ولو   مهنا التاأهللد  هم هللتنو  ا ينوا الدنو     ا ا 

 3ايننال  ريننوا األأل  رهننوب بارنناا سننهمي نهننا مننر التنناأهللد    ا سننهمو  فمننا ام   همننا  ننو  
                                 

 .03:ن   نن فح ام ال ميي ص 33:ا ا م اني      ول لمصيفا الرا ع  ص:اتاب 1
فو  ر   التنصروُع وا بي األندل   ا وحتبعد النصاأ   را ح م ذا انيابا سهمو  ال هللن ب وا :بال شتاليي ا وأهللس وسفو  ا وأهللس يو  2

 .بيرهلل ًي ُمننمي مشات ف رهلل يا مبغالأ  ا مه ي يا وأا ي ألا ا فر م او .3583  اهللر 31بند و هلل ابي  رلهللنانها هللد الرم احلرب فا انيا 
3
  يابط برهلليا   (اهوب بارا)الهفتنانا رنرات رو  باروم رهوب  وهلليهق نهيه ( م3303ن  3037)رهوب بارا  

م  والتحق ب وام الصحراء 3333م    اات ات من ا يق ال هلليا  نام 1920نمه   ا يق ال هلليا    العرا  نام 
احل ومني األألنيني   ا نيق األأل  لي نوم ب مند الغن وام ال دوهللني  عينتنه . العراايي وجنح   التصده لهغ وام ال  هيي بالعرا 

   ف  اُعتن  أئيًسنا ألأانا  حنرب ا نيق العنر  ( م3313ن  3318منن )وظنه   منصن ه . النس ااننا رندث   األأل 
لضننن احت م  وانننا  نننن ا ا نننيق هللته نننا مسننناندام برهلليانيننني ا ننن   اننننوهللًا  وهللعمنننه بنننه نننندل ا ننن  منننن ا3313األأل  ننننام 
واننا  رهننوب هللنند ن  لائًمننا فنننه  ننر  و ءه ل هلليانيننا  وفنننه مننواتص و هنن  له ضنناهللا العربينني     فنننه ا تضننح فمننره   .ال هلليننانيي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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فرنن م  جنهنن ا ا نننول ا صننرهللي نهننا ا شنناأاي بنناحت ت ال نندس واتننات العثمننانيي ا سننهمي  يمننا و 
واعننا ا نن ائم وأ عننا الي ننول  ننو  ا سننهمي واحتهننا فأاينني م و ننا    1تجرهللنند  ا صننرهلليهللعننر  بال

بنه   واننا اخلنن   !لعنه ا ننيق النصناأ  بنن عد النن  ل انا  ال ا ننه لهمسنهمي نننم النصنناأ 
 !بي ا سهمي هلل ونو  فوت من هلل ته ا سهمي  يضع  الير ي

 :وَلية ُ قضاء
   هلل ض  بي ا سهمي    ا سهم العاا بشرهللعت م وار حت الف  اء  األئمي وفما ال ضاء   ا فا 

و  "احلصنني  ا انن م   ال اينن  ونننو مننن العدالنني نننند بعضنن م وبعضنن م  صننه بين مننا   اننات
ال ضنناء و هللنني و  و 2"ت مها  يننه مخنن  نشننر  عصننهي ا انن مجيننوة ف  هللهنن  ال ضنناء    مننن اانن

ََ َسررِِوالً َو َررَ َيجْ  : جتننوة ل ننا ر نهننا مسننهم ِنو ررْنِْ ََ َ لَررى ُْ مو رراِفاِي ََ لهللننن ننن  و   َعررَل ُ لهررلو  ِْل
 .و  ا  وعو  من اهلل  عا  ون ا متفق نهيه بي الف  اء

 :تم وة ُ قضاء هوَ غوا ُ مسلموَ  غوا ُ مسلِ
 ع  ا لهحنفيي  جوةوا ااييا 3مند   وأ الف  اء من  عيي ااو    مسهم لغ  ا سهمي

                                                                                               
واننيير رهننوب بارننا ومعننه ننندل مننن الضنن احت ا جنهينن   نهننا .م بنني العننرب و اننرائيه3310النندوأ النن ه لع ننه   حننرب 

ت مهنننأ األأل    بداهللننني و هللتنننه لهعنننرا أحهننني ا تاننننو النننس    نت ننن   وبهنننغ ا نننيق األأل   وبننندف ا هنننأ حسننني بنننن طننن 
م  حينمنننا نجننن  ا هننأ حسننني ننننن  اننننا  رهنننوب ب ايننني نننندل منننن الضننن احت 3353اخلنن   بيننننه وبننني رهنننوب منننداه ننننام 

رات رهوب ومعاونيه األألنيي وأيأت م ل يال  ا يق   ا ست  ه    ا  فوت اراأ  اأ   هللت  ه ا هأ حسي نو طرل ا ن
من ا جنهي   و عرهللو ايال  ا يق األأل   وبعد نام واحد فلغا األأل  معاند ه مند برهلليانينا والنس ااننا اند فبرمنا ننام 

 .ايد حسي العفا ل اتاب فن م وفا ام لهداتوأ   .م  واوبه اراأ ا هأ باأ ياو نر  و  هلليد رع 3310
ا ننننرات  فأانننه م وفانننناء احلنننرب العا يننني األو  3337 فننن  انننني ..و الهننني ا نننناأهلل نننوت الشنننيد  منننند أرنننيد أينننا صننناح 1

وا  وننني مننن مهيننو  رنننده م  3337هللونيننو  37  ( التجرهللنند  ا صننرهللي)مننا هللسننما  لي ننو  اائنند (فلموننند فلهننن )ال هلليننا  
  احنت ت  ن   ( فأرني ولد مناأه)مصره را  مر  ي احت  جنهين   االننا   معراني  ن   الثالثني  بعند ف   شنه انهفه ا ننرات

مر ي  و  ن فلهن  من مفار   احلاميي ال ايي       والس اات سها اات سات بيويل  واام بعمهيي التفا  نهي ا من بأنر 
 ورنه ا ننرات الهنن  بعندنا .الس د  واحته     بعد ف  لمرم   وا يا مأ ني مسجدنا العمره الش   وأدما ردأاننه

نننا انند ننندنا هللننا : "ال نندس و  ننن مننن لعو ننا  أا عنناً نهننم الصننهيو نهننا مننآذ  ا سننجد األاصننا واننات اهمتننه الشنن   حنننو 
 .."ص و الدهللن

 .131: ص3 بداهللي ا ت د ل 3:ص/7وبدائد الصنائد ل 177ص/1ررو ال أاش  لو  513ص/3افاهللي األعياأ ل  2

 533فح ام فنه ال مي  بن ال يم ص 3
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منننن  ننن  ا سنننهمي نهنننا فننننه ال مننني هلل ضننن  بينننن م أل  الشننن ال  اال ضننناء والننن م  منننن فننننه  
 والرارح اوت ا م وأ   هللتو    لهللاأ ا ان م ال ضناء    ا سنهم أل  1الش ال  نها ال ميي

   ننذ  احت مننوا  لينننا ح منننا بيننن م بال ننانو  الرمسنن  الشننرن  وننن ا  2اننانو  الدولنني نننو ا انن م
ا انن م انن ه لولنني  نن   سننتييد ف  رننت م ب ننانو  بهنند    بهنند آعننر طا ننا لعهت ننا  حننق لولنني

ونشا  ي ا الت ما اانوينا ونو نو ن د األما  ال ه هللع د أله لاعه ل هد فعر  ومن ا لولني 
ا انن م واننه لولنني  سننعا لوحنند  ال ننانو  ووحنند  ال ضنناء      ال اينن  ال ننا ر فو ا شننر  فو 

هنو اضننا بشننرن م   ند عننال  ننننام الدولني ولننو اضننا بالشنر   هنني  فننن  الن م  مبننا اي ضنن   
 نن ا    عهننا ال فنناأ   بنن ل ا انن م    فأالوا ف  كت مننوا ل ضنناء الدولنني  هيهت مننوا بننه و    نن  
عنن جن نم نها التحاام ل ضاء ا سهمي   ون ا ما حدث   ةمن الن  صها اهلل نهيه واهم  

ننر  أينن  اهلل نن مننا ف    ال ين ُ ننول  رنناؤوا    أاننوت اله ننهه  صننها اهلل نهيننه  ن ننا هدص نننن ن نند اله ننهه  بننن ُنم 
نننر ف ً  ة نن ي نننا   نننات  نننم أانننوت اله نننهه  صنننها اهلل نهينننه وانننهم منننا  وانننهم    ننن  ا ُروا لنننه ف    أ ُرنننً  منننن م و ام 

مه  ن   ه النر ر  مص  !و جُي ه نُدو    ن   ناُلوا نن ف ض نُحُ م   ؟جت هُدو     التن نو أ ا ه   ر  بن ُتم    :  نات ن ند اله نهه بنن ا ن   ن   ا 
م   ننا ومننا  ! ه    ي ننا الننر ر  ه    مه  ن   ننر ف  مننا ان  ن  ُه نهننا آهلل ننيه الننر ر  ننُدُنم  هلل نند  ا  ن و ي نند  ف ح  ننُرون    نن   ن و ا بهننالتن و أ ا ه  ن ن ش 

مص اأ   د  هلل د     ن ر   د  هلل د   مه  ن   اُلوا ص د    هللنا  مند بن ع د ن ا   ات له ن د اله هه بن ا    ُه  ذذا  ي ا آهلل ُي الر ر 
نا أانوت اله نهه  صنها اهلل نهينه وانهم   ن ُر ه نا انات ن ند اله نهه  ن ر ف هلل نُا الر ُرنه   مه   ن  م ر  هبههم   ي ا آهلل نُي النر ر 

 .3جي  ن  ُ نها ال م ر ف  ه هلل  هي  ا احل هج اأ    
 !نو  واحل م بين م   فن حت م من  را م وما هللدهللنو صه  را م وما هللدهللولعهه هلل ات    األ

ن نننوت نننن ا صنننحيح ل نننن   هللعننن  ف  نننن ا م هللتولنننو  ال ضننناء ومعنننىن  نننرا م ومنننا هللننندهللنو  ف    
 .نتعرو لع يدأم و  جن نم نها  را ا

هع  .ح  َُل تَاب ُو تاشح وتمثول ُ مجتمع في ُ مجا س ُ نواهوة:ُ مطلب ُ ُا
ا سننهم النن ه ك ننم بصننفته مسننهم ا نعهننم   األمنني ف  ال فنناأ والنن ميي فمننا اعتينناأ ويل األمننر 

راأاوا   اعتياأ اخلهيفي به نو حق لهمسهمي أل  و هللي ا ا م ع  ي نن صناحو الشنرهللعي 

                                 
 133: ص5ا مام ل  تح ال دهللر  بن 1

 .31:ننام ال ضاء   الشرهللعي ا ا ميي لن د ال ر  ةهللدا  ص 2
3118ص/1صحيح ال  اأه ل 3

 



26 

 

واد ن  الف  اء ف  ما هللش حت   ا مام هللش حت   من هللنت  نه      أناهللي الدهللن وايااي الدنيا
واه الندوت نهنا فنه احله والع د والشنواي ومن نا ا ان م والعدالني  ول لأ ن د الف  اء رروحت

 !فو م يم ف  هللنت و أئي  ال  ل   نعهم ع   ن ا ن ا  هي  ل م 
بننناء  1وانند ذنننو لن نند ال ننر  ةهللنندا   ننواة مشنناأاي النن ميي   اختابننام واعتينناأ أئنني  الدولنني

 الف  نناء ف  لاأ ا انن م لاأ النن ميي   نهننا اننوينم مننواطني مننن أناهللننا الدولنني وااننتنالا ألاننوات
ول ننن النن ه هللن ننر ف  احلنناام ا سننهم  ثننه ا انن م ولننه ح ننو  احلنناام ا سننهم اامهنني  نن   ننرل 
نهيننه و  هللننناة  األمننر و  هللفتأننا نهيننه و  نهننا اننهيانه و  هللعتنند     ي يننق احلنندول نهيننه ولننه 

أ    بالشننروحت الشننرنيي و  نعهننم ذميننا السننمد والياننني    نن  معصننيي   ننذذا ا ننا ننن ا  نن   تننا
وم يمننا رنناأاوا   اعتينناأ احلنناام نهننا مننر العصننوأ     اننيما وف  النندهللاأ لهللنناأ  انن م وليسننا 
لهللاأ ذمني و  افنر  الن ه هللن نر نندم رنواة مشناأات م   اعتيناأ احلناام ل نن أمبنا هللشناأاو    

 ني  ي نا اصنوأ ا ن  وليسنا    ني   نا اال هدهللام فو  يما هللتعهق هبنم  امنا ف  ا نت ناب طرهلل
لهغرو الشرن  اما هللن غ  وف  اعتياأ احلاام الشرن  نو حق األمي ممثهني   فننه احلنه والع ند 

 .ولي  ال ا ر وال م  من فنه احله والع د
وفمننننا الوينننند احلننننايل   ننننه أئاانننني الدولنننني مثننننه اخل  نننني بعنننند لعننننوت األننمنننني الد  راطينننني لنننن  ل 

مننا هللفعهننو  مشنناهبي الغننرب ال ننا ر   رننروحت الننوايل وطرهلل نني انت ابننه بننه وصنناأ  اهللنني  ؟ا سننهمي
  النن ه هللن ننر فنننه   جيننوة  ننم حننه   مثننه  هننأ احلننات ف  هللصننرحو  بالد  راطينني ر نناأا نيانا

 !و نننننق ا اننننن م ال يننننني مسنننننهمي بننننن  لنم  هللتننننندعهوا   انت ننننناب النننننرئي  ا سنننننهم الننننن ه اننننني ول
ا م أل  ا سنهمي  تحنوا  هنأ الن  ل ونن  مه  نم ونن  ء ا ست من وال ا ر لي  من لهللاأ ا و 

ننا ونن ا   انه الندوت   نصنرنا  ن ه مسنت من فو  رنئ فو حننوه لني  لنه حنق اصاأوا من أناهلل
  ا نت ابام حه ال هللن حصهوا نها ا نسيي هللش حت  م رنروحت وف ند اتناب ال نانو  الندويل 

السياايي ألينا رتال لصنفام معينني  شن حت   العام واخلاص نها حرما  األرانو من احل و  
ا واطن األصه  اار احت رروحت   األبوهللن و  ه وال وري  من هللتو  الوظنائ  احل وميني   فه 

                                 
 15:فح ام ا ست مني وال ميي   لاأ ا ا م ص 1
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بهد  بد من  و ر رروحت  يه من ا ا نسيي والوالدهللن و  نا    هللعاب بهدمن فره ن ا بنه حنق 
 .1ط يع 

 

ء َْ تع ى  لو اح  ُ تجمل وحماية ُأل:ُ مطلب ُ َاْس أل ُاض ُو مال ووُز  . فس ُو
لهنن م  وا سننت من وال ننا ر حننق التجننوت وحرهللنني التن ننه منناا  ننال  لاننتوأ الدولنني ا انن ميي بننه 
حرما الشرهللعي صراحي مالنه ونرينه ولمني و ن ف النن  صنها اهلل نهينه وانه ممنن آذ  ذمينا وحنرم 

منن الن ناب له نيسني ومماأاني الشنعائر  منن اهلل النهم ميه ا حنه الررنه    نند ةورتنه ال ميني 
و  هلل عنن  :آذ  ذميننا   نننا عصننمه ومننن انننا عصننمه عصننمته هللننوم ال يامنني   و  اتنناب جنننرا 

ََل تَرْ  ولوُم هرووومتًرا  : ومند الشر  من لعنوت بينوم  ن  ا نسنا  ميه نا. من م أره بنهم آعر
 ِْ َو ررَا هروووررمِت ا سننهمو  اال و نني وال صننر  وال نن وا   هنني  مننا مصننره :وفمصنناأ ا سننهمي ا انني. َغورْ

كه  م بناء انائ   ي ا وفما ما  تح ننو    ن لأ ع  نا  بنن ال اانم ا نال    ذا فذ  ا منام 
وفما ما  تح صهحا  ذ  اا  نها ف  اخلرال لهمسهمي واألأو  م  ه م ف  كنداوا اننائ  و   

الشننرحت واالننا ا ال ينني جيننوة   اننه مننا صننوحلوا نهننا ا  هللنني واألأو لهمسننهمي  ي ننو  حسننو 
 تحمنا انائسن م نهنا الشنرحت الن ه رنرحت نهنا الدولني . تح صنهحا  حنداث اننائ   نم ميه نا

ا سهمي و  هللعتد  نهي ا   فأو الصهح حسو ررحت ا مام  م  اما  م حق  اامي الشعائر 
ل نننن   ال نننر   لاعنننه معابننندنم وانائسننن م و  كنننه  نننم  ظ اأننننا   م نننا  رنننعائر ا سنننهمي

ال عيند  نننن رننعائر ا سننهمي ولنني   ي ننا  نن نم  يحننه  ننم امننا نننو منن نو احلنفينني  وانند اتننو 
و م ف  هللضربوا نواايس م   فه ااني من ليه فو يناأ      فواام الص   :" م عالد ب لأ 

ي    اراننيه وعالنند فنيننا احلرهللنني لالا نناحت وأل ال يرهللننر  بنيننام" ُوا   ررننوا صننه اينم   فنيننالنم
 .2بعد  غي ه ننه فاثر من ا ث نشر  اني به فمر باات  اله ب ه حفاو 

ل ُ شَ وةح  َُلحتَام م ى ُ ش:ُ مطلب ُ سادس ئع ُ َاصة في ُألحُم  .ُا
جم ننننوأ الف  نننناء مننننن ا ال ينننني  ! ننننم ف  هللتحننننااموا   بيننننن م منننناا هللر عننننوا  لينننننا ليحت مننننوا  لينننننا

والشا عيي واحلنابهي نها ندم رواة   هيند الن م  ال ضناء نهنا الن ميي  و مننا  ضنعو     ر ني 
وفما ررهللا  العال  بنصو حناام منن فننه ال مني : واالوا. ال ضاء العامي الس  ضد  ا ا سهمو 
                                 

 .03:فح ام ال ميي وا ست مني   لاأ ا ا م لن د ال ر  ةهللدا  ص 1
 33:السابق ص 2
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م م ح مننننه بذل امننننه  بننننه نهنننني م   ذمنننننا ننننن  أئاانننني وةنامنننني      هينننند ح ننننم واضنننناء   نننن  هللهنننن  
   ح ننم النن م  بنني فنننه ال منني رنناة    اننه مننا   ننن التح ننيم  يننه  :واننات احلنفينني.بننالت ام م
فنننه   جيننوة :    فينننم ا ف ننوا نهننا. لهشنن ال  بنني فنننه ال منني   جنناة ر يمننه بيننن م  ألنننه فنننه

ال صناص  فينه  ر يم فنه ال مي  يما ننو حنق عنال  هلل  عنا  احند الن ب  وفمنا ر نيم م  
و ذا أ عا الندنو     ال ضناء العنام ك نم ال اين  ا سنهم   عصنومام  1ع   بي احلنفيي
فمنا  ذا انا  اه ننم . ذا انا  فحند اخلصننمي مسنهما با فنا  الف  ناءو  با ان م فننه ال مني وروبنا

هي بندليه من فنه ال مي   يجو احل م بين م فهللضنا ننند احلنفيني والشنا عيي ونو أواهللني ننند احلناب
ررنَر وِ ِهَمررا أَ ررَزَل ُ لهررلو   :اولننه  عننا  ررِ هَرورْ َو ال اينن   نن  بنني : هحنابهننيلو  أواهللنني  2  َوَأِن ُْح
ِْ  :بدليه اوله 3احل م فو ا نراو: األمرهللن رنَر وِ َأْو َأْ رِاْض َ رنرْ و َوِ هَرورْ فَِإن َوآؤووَك فَاْح

4 
فمنننا ا ال يننني   ننند ارننن طوا ال ا ننند منننن ا نننه اخلصنننمي    يننند الننندناو  و  نننن ه احلالننني  ننن  

 و   يد األحوات  ذا ح م ال اي  ا سهم بي.  الدنو  فوندم الننر  ي اال اي    الننر 
نَر وِ ِهَمرا أَ رَزلَ   :   ا سهمي   ك م    بالشرهللعي ل وله  عنا  َوِ هَرورْ ُ لهرلو َوَلَ تَرتبِِرْع  َوَأِن ُْح

َْا أَ َزَل ُ لهلو ِم َْوَك  ِْ َأن يَرْفِتنومَك َ َ هَرْعِض  ِْ َوُْحَ ْ  و اتو به نمر بن ن ند الع هللن  و  .َأْ َمُء و
   احلسن ال صر  أي  اهلل  عا  نن ما ما بات اخلهفاء الراردهللن  راوا فنه ال مي ومنانم نهينه 

واخلننناةهللر   تننو  ليننه  منننا بنن لوا ا  هللنني لي اننوا ومننا هللعت نندو  و منننا مننن ن نناو احملنناأم وااتننناء اخلمننوأ 
 .5فنا مت د ولي  مب تد  والس م
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 ُ مِحث ُ ثا ي 
 
 

 :وفول  ال ة ْطا ب
وِا  ُ مَلئوة ُو ما وة: ُ مطلب ُألول   .وفول فا ان .ُ ُم

وِا  ُ مَلئوة: ُ فاع ُألول   .ُ ُم
وِا  ُ ما و: ُ فاع ُ ثا ي  .ةُ ُم

وِا  َُلوتما وة: ُ مطلب ُ ثا ي   .ُ ُم
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وِا  ُ مَلئوة : مطلب ُألول ُ م ه،  ُ ُم وب َُل تُز  .ا جنسوةُو
اعتهنننن  الف  نننناء أمح ننننم اهلل  عننننا    النننن م  نننننه هللنتسننننو لنننندهللاأ ا انننن م  يمننننا هللعننننر  اليننننوم 

وا اننت  ت نننن   نننا با نسننيي  ننذ  م ومننام الدولنني ا انن ميي مننن األأو والداننتوأ واأل ننرال 
وورننول احل ومنني مورننول    الدولنني ا انن ميي وا نتسنناب لهدولنني ا انن ميي النن ه هللعننر  اليننوم 
با نسنننيي ننننر   ينسننن و  الشننن   لنننداأ ا اننن م وك نننم له نننيط   نننم لاأ ا اننن م ووصنننفوا 

ااأ  ناحت الفنرل احلر  ب ينم من فنه احلرب والدولي ا ا ميي مننمني اياانيي هللنر  ط هبنا الفنرل    
بننالفرل و  الشنن   باألمنني  يصنن  لهشنن   ح ننو  هبنن ا ا نت نناأ ونهيننه وار ننام هبنن ا ا نت نناأ 

امنا ذانروا . هه ح و  اياانيي وماليني ونامني ونهينه الت امنام ماليني ذارننا الف  ناء ونصنوا نهي نا
الدولننني مننه  ن ينند  هننأ الع انني و  هللصنن ح الشنن   منتميننا لننداأ ا انن م انن   هللر نند فو  ننو  

عياني ا    من التجس  و  ه  ي رل نن حدول الدولي لداأ احلنرب   ا نسنيي ا ان ميي نن  
ِْ أوْبرًة َوُِحررَ ًة  : وا سنهمو  فمني واحند .نتيجني حتميني لورنول الدولني ا انن ميي  َو ِمنب َ ررِ ِه أوْبرتو

ِْ فَاْ ِورر وونِ  رر َو   نند اعتهنن  الف  نناء   النن ميي  فمننا النن م .ووحنندأم بوحنند  الع ينند   َوأَ َررا  َه 
والننن م  منننن فننننه لاأ :"انننات الصننننعا -مننند ا اامننني -وا سنننت مني   ا نتسننناب لننندهللاأ ا اننن م

ذنننو ابننن  يمينني ل نناةا  مهننأ    نن ا هللنندت نهننا اأ  نناط م بدولنني ا انن م لنن لأ  ننا  1"ا انن م
  ان نا ونن ا أل  األصنه فنه ال مني منن م أليننم منن أناهللنا الدولني ا ان ميي ومنن فالتتاأ عه  

امنا ف  الت امنه ب ح نام ا ان م .2ف  لماءنم ادمائنا وفموا م ا موالنا    فلوا ا  هللي اما ان ق
اننننات  3بع ننند ال منننني و اامتننننه واأ  اطننننه بنننندهللاأ ا انننن م هللعييننننه حننننق ا نتسنننناب لهدولنننني ا انننن ميي

  ف  اننننه ا ورننني وهللهحنننق بالننن م 4"ألننننه بع ننند ال مننني صننناأ منننن فننننه لاأ ا اننن م:"السرعسننن  
فما ا ست من ونو ال ه لعه لاأ ا ا م بع د فمنا  .و  يه ا نسيي مبا هلل يه ن د ال مي.وولد

ا سننت من مننن فنننه لاأ احلننرب و   لعننه لاأ ا انن م   :"ونننو مننن لاأ احلننرب اننات ال ااننا 

                                 
 .303:س/5بدائد الصنائد ل 1
ن   نن فح ام ال ميي وا ست مني   لاأ .11:وذنو األاتاذ فمحد طه السنوا    اتابه   ر  ا نسيي   التشرهللد ا ا م  ا  اأ  ص 2

 .31ا ا م لن د ال ر  ةهللدا  ص
 187:ص/3ال الأ نول  لالتشرهللد ا نائ  لن د  3
 .03:ص/3ا  سوحت ل 4
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م هللصنر منن   منا ا سنت من  هن:"الشني ا  وانات1"ب صدا اامي به لعاأو حاري   هللعنول    وطننه
 .2"فنه لاأنا

وِا  ُ ما وة:ُ فاع ُ ثا ي  .ُ ُم
نهننا النن ه هلل ننيم بنندهللاأ ا سننهمي وار ننام مالينني اننواء اننا  مننن ا سننهمي فم مننن  نن نم  ا سننهم 

 :نهيه ا  ال وال اا  فما ال م   عهيه ا  هللي واخلرال والعشوأ التجاأهللي  و يما هلله   فصيه ا 
مننا لنن م ال ننا ر مننن مننات ألمنننه وااننت راأه :  نهيننه ال منني  وايننهننن  ا ننات النن ه هللع نند له تننا:ا  هللنني

ََ َلَ  : انات  عنا اتابنا وانني و  اننا   وا تنا ا  هللني.3را ح م ا ان م وصنونه وَراتِلومُْ ُ برِ ي
َْا َحرابَم ُ لهرلو َوَ سورم ولو َوَلَ يَر ِ  ْومَن  نومَن هِا لهِل َوََل هِاْ وَرْمِم ُآلِ ِا َوَلَ يوَحان ََ يروْنِْ ر ََ ُْ َحر ن ِْ ينومَن ِدير

ِْ َصراِغاوونَ  ر ََِتاَب َحتبى يروْعطومُْ ُْ ِجْزيَرَة َ رَ يَر   َو و ََ أووتومُْ ُْ  وا نا ف  النن    33التوبني  ُ بِ ي
فعنن  ا  هللنني مننن الننوس ال حننرهللن ونمننر مننن الننوس العننرا  ونمننرو مننن فا نناحت مصننر مننن اننه حنناا 

 .ت ا وا   ا نو ن د ال ميون ه ابن ادامي ا  ا  نها مشروني.لهللناأ
الع ننه وال هننوغ والنن اوأ   نن  ر هللنني نهننا الصنن يا  والنسنناء وا ريننا وا نناني  تجننو -3:رننروط ا

نهنننا منننن ننننو فننننه له تنننات وانننا  نمنننر   هلل عننن نا منننن النسننناء و  منننن الصننن يا  و  ا رينننا و  
 .هللضربونا    نها من ررم نهيه ا واا

    عنن  مننن ا ريننا والنن مىن وال  نن  الشننيد واألنمننا :رو السنن مي مننن ام ننام وال نن  وا نن-3
ننند احلنفينني واحلنابهني وا ال ينني ع  نا لهشننا عيي   انوت والصننواب نندم رننواة فعن نا مننن ننن  ء 

اننننات "ر هللتننننه وطرحننننا ننننننه...ورعهننننا ف ننننا رننننيد يننننع  نننننن العمننننه:"رنننناء   صننننهح عالنننند 
لو  النسننناء وال أهللننني والع يننند وا نننناني  حنننراأ ال نننالغو  وننننم الننن هللن هلل نننا هو الررنننات األ:"ال نننرط 

 ".ا غهوبي نها ن و م والشيد الفا 
 .احلرهللي    ر هللي نها الع د    مهأ له-1
   ر هللي نها       هلل دأ نها العمه اما نمه به   ةمن نمر ون ا من نو :ندم الف ر-1

 .احلنفيي واحلنابهي وا ال يي ع  ا لهشا عيي

                                 
 .133:ص/7بدائد الصنائد ل 1
 .387:ص/3ررو الس  ال    ل 2
 .753:ص:3 ومنح ا هيه ل333:الن اهللي  بن األا  ص 3
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لهرن ني ونو م نو ا ال يي واحلنابهي واحلنفيي   الراننو ا  نالط   نط فمنا   هلل و  من يعا -5
وا  هللني   جتنو      العنام منر  واحند   يند ع ا ل عني واحند  واند   نو  .ا عت ت    ر هللني نهينه

وا  هللي   م ابه نصرأم لندهللاأ ا ان م  ن  اتنات نهني م بنه  نم احلماهللني واألمنن وح نن .فاساطا
نعننني  و   اعتننناأوا ا شننناأاي   الننند ا  ننننن لاأ ا اننن م اننن يا ننننن م ا  هللننني  و   لمنننائ م وا 

نجنن  ا سننهمو  نننن النند ا  نننن م ألوا  لنني م ا  هللنني امننا  عننه فبننو ن ينند  اننات عالنند   ن ننده 
" و   نم حفنوا ذلأ وأنوه وفلوه    ا سهمي  ه م ما لهمعاند ونهينا ا نند  نم:"ألنه احل  
وراء   اتاب اوهللد بن " هأ ال مي وا نعي  ذ  منعناام  هنا ا  هللي و      مننع م :"و  أواهللي
وهللننن بوا ننننن م  ننن لوا ا  هللننني نهنننا نننن ا :"وانننات فبنننو هللواننن  "    ل نننم ال مننني ونهيننننا ا نعننني:"م نننر 

 ا  هللي بندت ننن احلماهللني  نم منن ا نه الدولني ا ان ميي ".الشرحت  ا تتحا الشام اه ا نها ن ا
ألينا  منا   ع  من م اني بسني ر اء :"نصرأم ور النم مد ا سهمي  اات ابن أردوبد  نن 

نهننا  نن مين م و اننراأنم نهننا لهللننن م هللتصننر و    رننواأ ا سننهمي وذمننت م آمننني هلل ننا هو  نننن م 
فحنداا ال ن  : وهللهتن م  نم ب ن  ا ح ني:"وانات ا ناوأله " ندونم و  هلله م م ما هللهن م ا سنهمي

امنننا ف  ا  هللننني ليسنننا ".يننني احلماهللننني  نننم لي وننننوا بنننال   آمنننني وباحلماهللننني  روانننيننننن م والثان
 ه ننننم حرهللنننني ا نت ننننال ومعننننه    صننننح ن وبنننني و   رنننناءوا لعهننننوا   ا انننن م و    نننن  ! ن وبنننني

وم ننداأنا  هنم هللتفننق .ولور نا نهنا  ننيع م و   سن ط ولننو رناأاوا   النند ا  ننن لهللنناأ ا ان م
ارعنني لننرفه ا مننام   رنناء   اتنناب نت نني بننن  رانند نامننه نمننر ألنننه الف  نناء نهننا رنن ء   نن  أ 

األمنننننا  نهنننننا فنفسننننن م وفمنننننوا م ورنننننرائع م نهنننننا ف  هللننننن لوا ا  هللننننني نهنننننا اننننندأ )فذأبيجنننننا  و ينننننه
 .1(ومن حشر من م   اني ويد ننه ر اء  هأ السني...طاات م

 ا انن م   ننط    نن  ومننن فاننهم فو مننام انن يا ننننه ا  هللنني نننند احلنفينني وا ال ينني واحلنابهنني  
لنني  نهننا :وذلننأ  ننا أوه ننننه صننها اهلل نهيننه واننهم  2  عنن  ممننن فاننهم فو ممننن مننام مننن  راتننه

َُ  : مسهم ر هللي  ول وله  عا  ْبرا وَرْ  َسرَل ََ َاَفراووُْ ِمن يَنتَر ورمُْ يروَغَفرْا َ  ورِ  األنفنات  وول  ِلبرِ ي
وف  ا  هللني وانيهي  لعالنه   ا ان م " ها ا م جينو منا ا هن:"واوله صها اهلل نهيه واهم 10

 ننن  جتنننو بعننند ا نننوم   ونننن ا ع  نننا لهشنننا عيي   نننالوا ا  هللننني    سننن ط با اننن م فو ا نننوم  ذا 

                                 
 358ص/5 اأهللد الي ه ل 1
 .533:ص/0وا غ  ل 383:ص/3والشرو ال    لهدألهللر ل 313:ص/3الفتاو  ا ندهللي ل 2
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مضا نها وروهبا اني   اثر وا هللد ع ا به   عد منه بعد  ا مه ومن  راته بعند مو نه م دمني 
آللمن   فمنا لنو منام فو فانهم   فانناء نها حق الوأاني والوصنيي ألننه حنق  عهنق ب متنه االندهللن ل

احلنننوت   نننو     ا ننن نو فحنننداا وننننو الصنننحيح ننننندنم  ه منننه ا  هللننني  صننني منننا مضنننا أليننننا 
وع  نا لهحنابهني  1!ور ا نويا نن ح ن الدم والس ن بنداأ ا ان م واند ح نن لمنه وان ن
و سنن ط ا  هللنني    .  ا ننوم  هننو مننام بعنند احلننوت ا  سنن ط نهيننه     ذا مننام   فاننناء احلننوت

ان ضننا ا نند  فه مضنن  السننني نهننا ورننوب ا  هللنني لو  ف   سننتوأ منننه  نن نو فبننو حنيفنني    
فينا   جتو نهيه لهسني ا اييي به لهسني الس نو  ي ا   نط  اياانا نهنا احلندول  ذا ارتمعنا 

 سن ط من رن  واحد    ستوأ  يعا به حد واحند امنا ف  ا  هللني فينع  منن احلندول أليننا 
ع  نننا لهصننناح ي .با اننن م وا نننوم و    ننناس نهنننا عنننرال األأو ألننننه   هللسننن ط با اننن م 

و سن ط ا  هللني .اااونا نها اخلرال    هللس ط مبضن  ا ند  ووا   منا ا ال يني والشنا عيي واحلنابهني
   حصننه لننه ننن أ انن   ا ت ننر  عجنن  نن ننا فو مننرو وصنناأ ةمنننا  عننند احلنفينني  سنن ط ا  هللنني و  

 ننا حننه نمننا مضننا بشننرحت ف  هللنندوم ننن أه اننتي فرنن ر وانن ا ا ال ينني     عنن  منننه حننه بعنند هلل لهلل
و سنن ط ا  هللنني    نجنن م الدولنني نننن احلماهللنني  وهللنندت  نن ا مننا رنناء   صننهح عالنند بننن  هللسنناأه 

وفبننو  2( ننذ  منعننناام  هنننا ا  هللنني و    نن  حننه مننننع م)الولينند منند صننهوبا بننن نسننيونا   احلنن  
 منننا أللنننا نهنني م فمننوال م )ف  نراننه  نند الننروم لننه  ننرل ا  هللنني نهننا الننناس واننات  ن ينند   ننا فنهننم

ألنه اد بهغننا منا  ند لننا منن ا منو  و ن نم ارن طتم نهيننا ف  منننع م وفننا   ن ندأ نهنا ذلنأ 
واد أللنا نهي م ما فع نا من م وحنن ل م نها الشنروحت ومنا ات ننا بينننا وبينن م    نصنرنا اهلل 

و   ...وا  هللنني نهننا اننه فنننه بيننا لهللننناأ)  اتنناب ح يننو بننن مسننهمي ألنننه  فهنني  و 3(نهنني م
 .4(نرو لهمسهمي رغه نن م    رام ندوام  غ  م عوذهللن ب لأ و  نو نااد ن دام

و س ط ا  هللي نن م    ار اوا   الد ا  وا  ال مد ا سهمي نن لاأ ا ان م أليننا بندت ننن 
 منه اتناب نت ني بنن  راند نامنه نمنر ألننه :د الصحابي نها ذلأاحلماهللي واألما  واد لت  اأهلل

األمنننننا  نهنننننا فنفسننننن م وفمنننننوا م ورنننننرائع م نهنننننا ف  هللننننن لوا ا  هللننننني نهنننننا اننننندأ )فذأبيجنننننا  و ينننننه
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ومنا رناء ننن مهنأ ال ناب   1(ومن حشر منن م   انني ويند نننه رن اء  هنأ السنني...طاات م
 هنأ ا نناطق ف  هللضند نننه ا  هللني نهنا ف   فأمينيا رن ر بنراة فننه طهنو منن انرااي بنن نمنرو فمن 

اد ا هنا ذلأ ممن اا  معأ نهنا نن ا )هلل وموا مبا هللرهللده من م يد ندونم    ه ارااي بن نمرو
وصنناأ ذلننأ اننني  ننيمن كنناأب العنندو مننن ( مننالام نهيننه و بنند مننن ا نن اء ممننن هلل ننيم و  هللننن د

نن م ر اء  هأ السني واتو ارااي ا شراي و يمن ا هلل ن ننده ا  اء    ف  هللستنفروا  تويد 
فنينانم فماننا ألنفسن م وفمنوا م )واتناب انرااي ألننه فأمينيني نامنه نمنر.2لعمر   رناةه وحسننه

وف  هللنفروا ل ه  اأ  وهللنفنروا ل نه فمنر نناب ...ومهت م ف  هللضاأوا و  هللنت صوا ونها فنه فأمينيي
  وان ا اتناب انوهللد 3(ب    ذلنأفو ا هللنو أآه الوايل ص حا نها ف   ويد ا  اء نمن فرا

ومن ااتعنا به من م  هه ر اؤه   ...ف  ل م ال مي ونهينا ا نعي)بن م ر  اائد نمر ب  ل  اأس
وما  عهته ا را ي   ر ه اله ام   ننواح  فنياايني  نا ن ضنوا الع ند 4(معونته نويا نن ر ائه

ن مسهمي الف ره  غن ا ا ررومني م نا   وره فبو ن يد  من  تح ا مر  اانيي وو  نهي ا ح يو ب
ا را نني  هننم هللغنن ه فنه ننا ول ننن طه ننوا الصننهح  صنناحلوه نهننا ف  هلل ونننوا فنوانننا لهمسننهمي ونيونننا 

 .5...(ومسا    ر ه اله ام وف    هلل ع  با  هللي
َ ُ حاضررا  ا  عنند ا  هللنني   ةماننننا معمننو  هبننا ولعننه ذلننأ  رنن ا  النن ميي :ُ جزيررة فرري ُ ررْز

 .وا ا سهمي العربيي وار اا م   الد ا  نن ال  لا يب
ونو من الوار ام ا اليني نهنا فننه ال مني و ن نم وننو منا  نرل منن  هني األأو وا نات :ُ َُاج

مننننا ويننننند نهننننا أاننننناب األأينننني منننننن ح ننننو   ننننن ل  :ونننننند الف  ننننناء.6ا ضننننروب نهنننننا األأو
الننننس  ضننننرب نهي ننننا  سننننما فأو   نننن  مبثابنننني يننننرهلل ي مالينننني نهننننا األأاينننن  واألأاينننن  .7نن ننننا
و  هلل   ذم    )وفحيانا هللستعمه الف  اء ا  هللي م ا  اخلرال وبالع   اات فبو حنيفي.عراريي

اهلل نهينننه  فوت منننن  نننرو اخلنننرال أانننوت اهلل صنننها)وانننات الشنننع  (لاأ ا اننن م بغننن  عنننرال أفانننه
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همني الف  ناء نهنا ف  واات ر ا. 1(واهم  رو نها فنه نجر نها اه  تهم ذارا اا  فو فنثا
اخلننننرال نننننو مننننا  ننننرل مننننن األأو وا  هللنننني نهننننا الننننرءوس  ا  هللنننني عننننرال الننننرءوس واخلننننرال ر هللنننني 

وفانناس ذلننأ مننا  عهننه نمننر نهننا فأو السننوال بننالعرا    نند  ننر  األأو ب هللننده فنه ننا .األأو
 .2ويرب نها أؤوا م ا  هللي ونها فأايي م اخلرال بعد مشوأ  الصحابي أي  اهلل نن م

ووةأوسا  :م ُأل ض ُ َُا
 وفنوان نننا ننننندهللضنننرب نهي نننا اخلنننرال ابتنننداء  ذا ااننننا رنننا هللننند ذمننن   منننااألأو اخلراريننني نننن  

 :احلنفيي
األأو الس  تحا ننو  وا را  ذا من ا مام نها فصحاهبا و را ا ب هللدهلل م  ذنه هللضند نهي نا -3

 .3اخلرال اما  عه نمر ب أو مصر واواء العرا 
فنه نننا صنننهحا نهنننا وظيفننني معهومننني  ذيننننا عراريننني  نننا أوه ننننن النننن  األأو النننس  رانننا    -3

 .4صها اهلل نهيه واهم فنه صا  جنرا  نها ر هللي أءوا م وعرال فأايي م نها فلف  حهي
 .5فأاي  نصاأ   غهو   د صاحل م نمر نها ف  هلل ع  من فأايي م العشر مضانفا-1
ا بسننتانا وفأو الغنيمنني  ذا حصننه نهي نننا فأو ا ننوام الننس فحيانننا النن م  ولاأه الننس اختنن ن-1

 .6ال م  بس و ار ااه   ال تات مد ا سهمي
 .نشرهللي عراريي ونند صاح يهجيعه ا حنيفي و األأو العشرهللي  ذا  ه  ا ذم    ب-5

 :ُ َُاجأ مُع 
ونننو مننا هللفننرو نهننا األأو بالنسنن ي  سنناحت ا ونننو  ةأانت ننا  وننن ا  عننه نمننر :عننرال وظيفنني-ف

ل بننالعرا  بعنند  تح ننا   نند  را ننا ب هللننده فنه ننا و ننرو نهننا اننه ررهللننو فأو الربنني بنن أو السننوا
 .7مخسي لأانم ونها ررهللو ال رم نشر  لأانم ون ا مبحضر من الصحابي
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ونو ما اا  الوارو نصي ا معينا االسدس واخلم  واد  عهه النن  صنها اهلل :عرال م امسي-ب
ظيفي ف  هلل و  الوارو   ال مي هللتعهق بالتم ن   رال الو .نهيه واهم مد فنه عي   ا ا تتح ا

من ا نتفا  باألأو   وفما ا  امسي  يتعهق باخلاأل من األأو   بالتم ن من ال أاني  هو نيه 
امننا ف  عننرال الوظيفنني مننر  .األأو صنناح  ا منند الننتم ن مننن ا نتفننا  هبننا ا جيننو نهيننه رنن ء

 .األأو واحد  بالسني وا  امسي  يت رأ بت رأ اخلاأل من
 :أساس وضع ُ َُاج

هللويد اخلرال نها ادأ طااي األأو ورمه ا ما هللفرو نهي ا اما أو  نن ح هللفي ونثمنا  بنن 
لعه مننا :"حنينن   ننا مسننحا فأو اننوال العننرا  وويننعا نهي ننا اخلننرال بنن مر نمننر   ننات  مننا نمننر

ونن ا السن و   .1"بنه محهناننا منا  يينق ولنو ةلننا ألطاانا!محهتما األأو منا    يينق؟ انا   
اعننت   م نننالهللر اخلنننرال ا روهللنني ننننن نمنننر بسنن و اعنننت   األأايننن  و نون ننا   اننننا عصنننوبي 

 ونن ا هللندت نهنا نندم  2األأو وما هلل أ   ي ا وطرهلل ي ا ي ا وارهبا وبعندنا ننن ا ند  واألانوا 
 .ااتغ ت ا سهمي لغ  فنه مهت م و  فينم  تحوا ال  ل لهش و  وا ات

ذنو احلنابهي والشا عيي لعدم ا ام م داأ اخلرال وفنه هللررند أفه ا منام  : ُ َُاج ِا  ْق ُ  
وذننو احلنفيني  نواة الن صنا  نمنا  رينه نمنر وفمنا 3و عه نمر اا  نها حسنو طااني األأو

ال هللننال   نن نو فبننو هللوانن    أواهللنني ألنننه هللررنند لننرفه ا مننام ووا  ننه  منند والرواهللنني األعننر  أل  
والصننحيح ف  هللررنند ا مننام لياانني األأو ورمه ننا ونننو العنندت ل يننا .4 هللننال هللوانن    كننه لننه ال

ولنن ا لننو ينننعفا األأو انن   فصنن حا انن  ي فو يننعيفي  هامنننام ف  !ا ننات ولصنناحو األأو
هللنن   فو هلل هللند حسنو الويند ا دهللند و صنه الشنا عيي واحلنابهني   نالوا    انا  الن صنا  بسنن و 

وأناهللت ننا  نن  هللننن   اخلننرال و   اننا  بسنن و مننن  مننن فصننحاهبا انن   هلل ونننوا اصننروا   عنندمت ا
 .األأو نهون ا من العدت ال ه   هللضر ا سهمي و    نم من ف.5األأو  ين   اخلرال
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ونننند الشننا عيي واحلنابهنني   ننو  ال هللننال     ةال  نتننال األأو بسنن و   هللررنند ألصننحاهبا  نن  هللنن ال 
 .ة ال هللال    اخلرالفما    ةالم ب  ا و من فصحاهبا  يجو !نهي م اخلرال

ا َ ا اواء اا  أر  فم امرف  فم ص يا   نو م ونني األأو الناميني وأل  :ُ َُاج  لى ُأل ض ْو
 هو آرر صاحو األأو فأينه فو ةاأن نا فو فناأننا  يه منه .1نمر حي ويد اخلرال رعهه ناما

 .اخلرال فما لو  ص  ا  اصو   رار ا نها الغاصو
ووررة   ذا نيهننا األأو اخلرارينني بنن   صنناأم انن  ي فو ننن   ماحلنني  هننم و  :تعطوررل ُأل ض ُ َُا

هللتم ن من ةأانت ا    عرال وا لأ   عرال  ذا نهأ ال أ  بآ ي وفصيو صاحو األأو بنه 
هللعا     احتال  فما  ذا نيه ا مد  م ا  ا نتفا  من ا    ن أ له اواء ةأن نا فو فاه نا وننو 

 ذا نجنن  صنناحو األأو نننن ةأانت ننا لعنندم او ننه وادأ ننه و .منن نو احلنفينني والشننا عيي وا ال ينني
 هامام ف  هللد ع ا لغ ه م اأني وهلل ع  اخلرال من نصيو صاحو األأو و سأ ال اا  له و   
رنناء آررنننا وفعنن  اخلننرال مننن األرننر  و   رنناء ةأن ننا مبننات بيننا ا ننات  ننذ  ا هللننتم ن مننن ذلننأ 

بينا ا نات منا هللعيننه نهنا ةأانت نا منن انرو  واند هللند د لهعنار  منن.بان ا وفع  اخلرال منن مثن نا
 .وهللستغه فأيه

جيننوة لصنناحو األأو ف  هلل نن   ي ننا ونننند الشننا عيي واحلنابهنني   هللسنن ط  :ُ ِنرراء هررأ ض ُ َررُاج
اخلننرال نننن فأو ال ننناء فمننا ا نناوأله  نن  هللننر  اخلننرال نهي ننا  ننا أوه نننن نمننر فنننه رعننه اخلننرال 

 .2نها ما هللستغه من األأو   نها ا ساان
هللتحمه بيا ا ات نف ام حفر األيناأ ال د ي و رراء ا اء  ي ا حه  عمنر : ما ة أ ض ُ َُاج

واخلنرال جينو منر  .ومثهنه حفنر امبناأ وبنناء ال نناطر والسندول3األأو وكسن اانتغ  ا و  أجنر
وذنننو مالننأ لسنن وحت اخلننرال بذانن م .4  السننني لفعننه نمننر و هنني األأو   الغالننو اننه اننني

وعننال  األحنننا  ب نننه   هللسنن ط ألنننه نهننا ( ا  هللنني)األأو ايااننا نهننا عننرال الننرفسصنناحو 
األأو ألنه مأوني األأو الناميي االعشر واا  لهحسن وابن مسعول فأو بالعرا  هللد عو  نن ا 
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و   اننا  الننرارح فنننه   هلل نناس اخلننرال نهننا ا  هللنني   ننو يننرهلل ي مالينني  تعهننق بنناألأو الننس  1اخلننرال
انننن رر  األأو وذلننننأ  ننننا أوه نننننن نمننننر ف  أرنننن  فاننننهم   ننننات لعمننننر     تحننننا ننننننو    نننن   

 2   فأيأ فع م ننو :فاهما  د  ن  عرال فأي   هم هللرو واات له 

  م نداأنا ومونندنا   ح ام اخلرال ااما نها العدت والرمحي والر ق وا اتصال والوينوو التنام 
 واتنو نمنر 3"  هلل ع  نص  اخلرالو   فعررا فأو اخلرال ادأ اخلرال    :"اات ال ااا 

   فنننه األأو اانننتننرو     ف  :"لعمننرو بننن العنناص هللهومننه نهننا  نن ع  اخلننرال   رابننه نمننرو
وممننا هلل انند ف  ا انن م مننا رعننه اخلننرال ألرننه ا ننات 4" نندأ   هننت م  ننننرم واننا  الر ننق هبننم عنن ا

ن هللد عه الرا و   ررائ ا بيد الضرائو ل اء مث)  ط وينو اروام الناس منعه من ننام الت  يه 
السنوال واعتيناأ النو    نم       ينه:  صنه :"اات فبنو هللوان  ال اين   ناأو  الررنيد( ور اهللت ا

وأفهللا ف       نه رنيأا منن السنوال و   ن  السنوال منن الن  ل  : اات فبو هللوا   والت دم  لي م
ل ومحنننه نهننني م منننا   جينننو  ننذ  ا ت  نننه  ذا انننا    ا التنننه  ضنننه ننننن اخلنننرال نسنن  فننننه اخلنننرا 

و  ذلننأ وفمثالننه عننراب النن  ل . نهنني م وظهم ننم وفعنن نم مبننا جيحنن  هبننم ليسننهم ممننا لعننه  يننه
وا ت  نننه   هلل نننايل هب ا نننم بصننن و فمنننره   ا التنننه  ولعهنننه ف  هللستفضنننه بعننند منننا . ونننن   الرنيننني

رندهللد  و اامتنه  هللت  ه بنه  ضن  اثن ا  ولني    ننه ذلنأ    بشند  مننه نهنا الرنيني وينرب  نم
 ننم   الشننم   و عهيننق احلجنناأ    األننننا   وننن اب ننننيم هللنننات فنننه اخلننرال ممننا لنني  جيننو 
نهي م من الفسال ال ه ينا اهلل ننه  و منا فمر اهلل نن  ورنه ف  هلل عن  منن م العفنو  ولني  كنه 

ا فنه اخلرال ما ف  هلل هفوا  و  طاات م  و منا فاره ال  الي أل    آمن ف  كمه ن ا ا ت  ه نه
لي  جيو نهي م  يعامه م مبا وصنفا لنأ  يضنر ذلنأ هبنم  ي ربنوا منا نمنروا وهللندنوه  ين سنر 

ينننا نننن     اهلل انند.    ولنني  هلل  ننا نهننا الفسننال رنن ء  ولننن هلل ننه منند الصنن و رنن ء اخلننرال
   واننات50  53: األنننرا   َوَلَ تروْفِسرر ووُْ ِفرري ُأَلْ ِض هَرْعررَ  ِمْصرراَلِحَ ا : اننات اهلل.  الفسننال
َوِمَذُ تَرَم بى َسَعى ِفري ُأَلْ ِض  ِوروْفِسرَ  ِفِوَ را َويروْ ِلرَك ُْ َحرْاَا َوُ نبْسرَل َوُ لهرلو َلَ يوِحرب    : عا 

و منا نهأ منن نهنأ منن األمنم   سن م احلنق حنه هللستشنره منن م     385: ال  ر   ُ َفَسادَ 
                                 

 .01ص/3ا  سوحت ل 1
 .07األموات أل  ن يد  2
 .31ص/3صنائد لبدائد ال 3
 .373:ن   نن فح ام ال ميي وا ست مني   لاأ ا ا م لن د ال ر  ةهللدا  ص 38اتاب مصر   ن د ا ا م حملمول ن وا ص 4
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ه اخلرال ما لي  بوارو نهني م منن النهنم واحلمه نها فن. و ظ اأنم النهم حه هللفتد  من م
وفاننهموا     ننن ه ل  لنم اننا هوا نهي ننا   ا انهينني:"اننات نمننر1"النننانر النن ه   كننه و  هللسنند

ولننو  ننن ا النننعم النن ه فمحننه نهيننه   انن يه اهلل مننا محيننا نهننا الننناس مننن  نهي ننا   ا انن م 
 2.ب لنم ريأا

م ظام  فو مصنر منن األمصناأ ومع نم أرنه (ناحيني)فننه طسنولو   راء "اات فبو هللوا :َُل تُز
ننننر   ذلننأ   ننذ  اننا  ...فنننا ف ضننمن نننن فنننه ننن ا اليسننول :مننن ال هنند ا عننرو  مواننر   ات

ص حا ألنه ن ا ال هد واليسول ا ه ويمن وفر د نهيه وص  معه فم  منن ا نه ا منام هللوانق 
حند منن فننه اخلنرال فو ال هللنال  نهينه فو بيا ا نات   نذ  فأال ظهنم ف وجيره نهيه من بدهللنه وفمانته

 .3".رميهه ريأا   جيو نهيه منعه األم  من ذلأ فرد ا ند
والننن ه نهينننه ا تمعنننام والننندوت العربيننني ام  ننننو فعننن  ينننرهلل ي نهنننا األأو ال أانيننني انننه فأو 
 سنننو نون نننا ول نننن    فنننر  بننني ذمننن  و  مسنننهم  واننن   نننن ا م ابنننه اخلننندمام النننس   ننندم ا 

اشننق ا نناأه ا ائينني واأليننناأ والنن   و اامنني ال ننناطر وا سننوأ و ننننيم الننره و نن مي ال نن وأ   الدولنني
 .4ا يد  نن طرهللق ا معيام ال أانيي و  نا

ئب ُ تجا ية)ُ عشم    (:ُ ضُا
ون  يرهلل ي ماليي  فرو نها األموات الس فندم لهتجاأ   و فرو نها ال م  ال ه هللتن ه منن 

ا ان م وم نداأنا نصن  العشنر وفمنا ا سنت من  فنرو نهنا منا هللندعه بنه بهد معر لاعه ب ل 
ونننروو التجنناأ  اه ننا ختضنند .مننن مننات لهتجنناأ  بنن أو ا انن م وم ننداأنا العشننر ممننا هللنندعه بننه

لنن لأ مننن مننات وحيننوا  و نن ت حننه نهننا ا سننهم ل ننن نهننا ا سننهم  سننما ةاننا  وننن  نصنن  
ولليه ننا مننا  عهننه نمننر  ننا بعننت .وهللسننما العارننروهلل ننوم بالتعشنن  نمننات الدولنني   الثغننوأ .العشننر

انات فنن  هللنا فمن  ا ن مني   هند  ا  ن    نات نمنر فاهند  منا اهند  أانوت اهلل )فن  بن مالأ
صننها اهلل نهيننه واننهم اهنند  فمننوأ العشننوأ وفمننر  ف  آعنن  مننن ا سننهم أبنند العشننر ومننن النن م  

                                 
 .(333: ص)اخلرال أل  هللوا   1
 السابق 2
 .السابق 3
 55:فح ام ال ميي وا ست مي   لاأ ا ا م ص 4
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وهللشن حت .2من م هم هللن ر نهيه فحدضر من الصحابي ون ا مبح1(نص  العشر ومن احلر  العشر
وفمننا .  ننن ا ا ننات ف  هلل ننو  معنندا لهتجنناأ  وهلل هننغ نصنناب ال اننا  نننند احلنفينني ونننن فمحنند أوهللتننا 

فموالننه النن م  الننس بيننده لاعننه بنن ل ا انن م  ننن   عشنن   ي ننا ولننو بهغننا نصننابا واانننا معننند  
ا العارننر  هنني  هلل عنن  منننه مننا ا هلل ننن مننن مننات لهتجنناأ  ومننروا هبننا نهنن:"اننات فبننو هللوانن  لهتجاأ 
وننننن  ء ا عشننننرو  حلماهللنننني األمننننوات مننننن الهصننننوص وايننننا  اليرهللننننق  وهلل صنننندو  األمننننوات 3"رنننن ء

التجاأهللنني  ي عنن و  نهننا ذلننأ م ابننه امننا اننات ال هللهعنن  وااننتح ا  التعشنن  نننو بسنن و احلماهللنني 
ل ناطر وا سوأ مما اما فنه رينتفد مبرا ق الدولي االير  وا 4"وف  ا  اهللي باحلماهللي:"اات ال أاا  

و منننا نننو  ننت  مبننات التجنناأ  :"هلل هللنند أ ننه لتن هننه والدولنني نينن م لننه فانن اب الننربح اننات   ا غنن  
والتعش  هلل و  مر  واحند    5"لتواعه   لاأ ا ا م وانتفانه بالتجاأ   يستوه  يه الرره وا رف 

وننند  6   منر  واحند    السنني  ا اتو نمر  ا  العشوأ ف  هلل ع نا:   السني نند ا م وأ
وأل فبنو ن يند نهنا مالنأ مبنا ن نه ننن نمنر وف  ا نات الواحند   7ونند ا ال يني جتنو اهمنا  ن نه

وأانني ب نننه فعنن  العشننر امننا صننرو احلنابهنني وفمننر بننه ( رننا  الضننرهلل ي)وهلل تننو العارننر.هللعشننر مننر ي
اتابننا    مثهننه مننن وااتننو  ننم مبننا   عنن   )نمننر بننن ن نند الع هللنن    تننو لعامهننه أةهللننق بننن حيننا  

وننو انوت  9نو نص  العشر اما أوه نن نمر   فار ةهللنال بنن حندهللر و ن ه:م داأناو .8(احلوت
اوت احلنفيي وا ال يي والشا عيي واحلنابهي ون ه ال هللال  نهنا ا سنهم ننن م نداأ ال انا  فننه   هللند د 
  نا و  حالي احلماهللي باخلناأل   نط والن م    هللتنارر    ب موالنه الننانر    نط و  كاانو   

ب صد التجناأ  والن بح     عاصي  يما هللنت ه به من بهد ل هد آعر .فمواله ال اطني فما ا سهم   
 عهننم ف  مسننأوليام ا سننهم .وفمننا فموالننه   بهننده و   بهغننا نصننابا  نن    ننرب.وهلل ننو  بهننغ نصننابا

                                 
 .ال ي    وانن  511األموات أل  ن يد ص 1
 31:ص/0ا غ  ل 2
 .311اخلرال ص 3
 311ص/ 7ررو ال أاا  نها عهيه ل 4
 533:ص/0ا غ  ل 5
 510واألموات أل  ن يد ص 313اخلرال أل  هللوا  ص 6
 311:ص/1ال أاا  نها عهيه ل 7
 511واألموات أل  ن يد ص 313اخلرال أل  هللوا  ص 8
 315هللوا  صواخلرال أل   511األموات أل  ن يد ص 9
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امنا فننه   هللشن حت التعشن  منن أفس ونني ا نات بنه منن ايمني ا نات امننا .ا اليني فان  منن الن م 
رس وف  الفنننرس ذانننر فبنننو هللواننن  اصننني النصنننرا  التغهننن  الننن ه منننر نهنننا رنننا  الضنننرهلل ي ومعنننه  ننن

اومننا بعشننرهللن فلفننا مننن النندأانم   ننات ا ننا  فنينن  الفننرس وعنن   سننعي نشننر فلفننا فو فمسننأ 
 .1الفرس وفني  فلفا   نياه فلفا وفمسأ الفرس

عند ف  حنيفي  عشر اخلمنوأ   اخلنناةهللر وننند ف  هللوان  نهي منا   : تعشوا ُ َمم  ُو َنازيا
نننه وايننه  نن  ذلننأ   ونهننا ذلننأ مننا أوه ف  نمننر ونننند ة ننر   هللعشننر رنن ء من مننا امننا ايننه ن

انات لعمالنه با وانم مناذا   عن و  منن منات فننه ال مني ممنا  نرو  نهني م منن اخلمر؟انالوا نصنن  
وذننننو ة نننر وفبنننو .2العشننر منننن فمثايننننا   نننات نمنننر ولنننونم بيع نننا وعنن وا نصننن  العشنننر منننن فمثايننننا

خلن هللنننر و  من منننا لعننندم ماليت منننا  مننننا هللواننن  والشنننا عيي واحلنابهننني    فننننه   هللعشنننر اخلمنننر و  ا
وال م  هللصد   يما هلل وت نند احلنفيي  هو النا نندم  نام احلنوت ا نه مننه فو فيننا .ح  ما ا دأ

ليسننا لهتجنناأ  فو اونننه منندهللنا بنندهللن هللنن نو فاثرنننا فو منننت   النصنناب  يصنند  النن م  بيمينننه 
   ع  ننا لهحنابهنني   النننناء ألنننه بع نند ال منني صنناأ لننه مننا لهمسنننهمي ونهيننه مننا نهننا ا سننهمي

 .3الدهللن       فاام نهيه بيني من ا سهمي   ومالأ   هلل  ه الناؤه ميه ا
ئب  لى ُ مستأْنوَ  ذا لعه احلر  لهللاأ ا ا م ب ما  مبنات لهتجناأ  اانتو  :ُ عشم  ُو ضُا

ألمانننه نهننا مالننه منننه التعشنن  نهننا مالننه حلماهللنني الدولنني ا انن ميي لننه و اننت دام مرا ننق الدولنني و 
األصه  ي ا ا عامهني با ثنه  ي عن  منن م منا هلل ع وننه منن فننه (:الضرهلل ي)م داأ التعش  و .ونفسه

انننم : انننم ن عننن  منننن جتننناأ فننننه احلنننرب ؟   نننات:"ا اننن م  ذا اأيننن م اتنننو ا نننا     نمنننر 
ه واتنو فبنو موانا األرنعر . 4"هلل ع و  منا؟اات نم هلل ع و  منا العشر   ات ع  من م العشنر

   جتنناأ ا سننهمي  ذا لعهننوا لاأ احلننرب فعنن وا مننن م العشننر   تننو نمننر  ليننه عنن  :لعمننر   ننات
واات   الس  ال      ما العشنر  ن عن ه أليننم هلل عن و  مننا !5من م  ذا لعهوا  لينا ذلأ العشر

                                 
 78:واخلرال ليحىي بن آلم ص 315:اخلرال أل  هللوا  ص 1
 .300:ص/1ررو الس  ال    ل 2
 533:ص/0وا غ  ل 51:ص/3ل(ابن نابدهللن)الدأ ا  تاأ مد حاريي أل احملتاأ 3
 371اخلرال ليحىي بن آلم ص 4
 .السابق 5
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 ع  ننا 2ونننو منن نو احلنفينني.1منننا العشننر  ذ األمننر بيننننا وبيننن م وبنني ال فنناأ م نن  نهننا ا نناةا 
مال ينني والشننا عيي واحلنابهنني ا هللعمهننونم با ثننه لنن ا اعتهفننوا   م ننداأنا  احلنابهنني اننالو بالعشننر له

وا ال ينني  صنننهوا   ننالوا    لعننه بيعننام   نني وا دهللننني واراانننا !اننواء نشننروا مننات ا سننهمي فم  
نن نمر    اند  ا ثه ن  الرارحي لالار ا روه.3 نص  العشر وفما الشا عيي  ي ع  منه العشر

و ذا اننا  مننات ا سننت من ااننه مننن مننائس لأنننم فه فاننه مننن نصننو ال اننا       ذا اننا  فنننه لاأ 
احلرب هلل ع و  من ا سهمي مما اه فو اثر  نعامه م با ثه  ع  ا لهحص ف    الندأ ا  تناأ 

نصناب األصح ندم  عش  ما م  ذا ا هلل هغ نصابا و   فع وا مننا منن مثهنه أل  منا لو  ال:"اات
وف  منننا لو  النصننناب معننند لهنف ننني  ال نننا  4"اهينننه واألعننن  منننن ال هينننه ظهنننم و  متابعننني   النهنننم

و   انننانوا هلل عننن و   يننند منننات ا سنننهم  ذا نننن ت لاأ فننننه .5واألعننن  مننننه  نننال    تضنننا األمنننا 
وننن ا بعنند األمننا   نندأ و ننال  6احلننرب  نن  نعننامه م با ثننه بننه ننن   لهمسننت من مننا هلل هغننه م منننه

و  ا اانوا   هلل عن و  مننا رنيأا  ن  ن عن  منن م رنيأا و ذا ا  ما  و  نت ع م   فع ا م  لال
 ذا :"نعهننم م ننداأ مننا هلل عنن و   ن عنن  مننن م العشننر لالمننا  وااننت دام مرا ننق الدولنني اننات نمننر 

وهللسنتو  التعشن  منر  واحند    السنني .7"فنياام ف   عهموا ام هلل ع و  منا   ن وا منن م العشنر
واننا  نمننر  فنند ايمنني التعشنن  نهننا ال منني النن هللن .هللصنند  ا سننت من مننا هللصنند  بننه النن م  و  

اننا  نمننر هلل عنن  مننن الننن ط مننن ال هللننا :"جيه ننو  اليعننام لهمدهللننني لي ثننر رهننو اليعننام لهحجنناة 
و ثنه التعشنن  .8"واحلنيني نصن  العشننر ل ن  هلل ثنر احلمننه    ا دهللنني وهلل عنن  منن ال ينيني العشننر

 .مر   ةماننا يرائو ا 
واألصننننه ف  الدولنننني    فننننرو التعشنننن  و  الضننننرائو    لهحارنننني الشنننندهللد  أل  ا ننننات يننننروأه 

 نننا  ذا  :" اامني الدولنني والدولني   ننوم لدمنني النناس وفانناس ايام نا عدمنني أناهللانننا انات الشنناط  

                                 
 301:ص/1الس  ال    ل 1
 17:ص/3ا  سوحت ل 2
 115:ص/3والشرو الصغ لهدألهللر ل311:ص/1وررو ال أاا  نها عهيه ل.333:ص/5و تصر ا    ل335:ص/1ل األم لهشا ع  3
 53:ص/3أل احملتاأ ل 4
 53:ص/3حاريي ابن نابدهللن أل احملتاأ نها الدأ احملتاأ ل 5
 511:ص/3 تح ال دهللر ل 6
 13ص/3وال دائد ل 301ص/1ررو الس  ال    ل 7
 511األموات أل  ن يد ص 8
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  بينا ارأننا  مامنا مياننا مفت نرا      ثن  ا ننول لسند الثغنوأ ومحاهللني ا هنأ ا تسند األايناأ وعن
ا ات واأ فعا حارام ا ند    ما   هلل في م  هامام  ذا انا  نند  ف  هللوظن  نهنا األ نيناء 
مننا هللننراه اا يننا  ننم   احلنننات    ف  هللن ننر مننات بيننا ا ننات    لينننه الننننر    وظينن  ذلننأ نهنننا 
 الغن م والثمناأ و نن  ذلنأ اني  هللنن ل  ختصني  النناس بننه     كناا ال هنوب وذلننأ هلل ند اهنني 
من اث   يت   جيح  ب حد وكصه ا  صول و منا ا هللن ه مثه ن ا نن األولي   سا  مات 
بيا ا ات   ةماينم لن   ةمانننا  نذ  ال ضنيي  ينه فحنر  وورنه ا صنهحي نننا ظنانر  ذننه لنو ا 
هللفعه ا مام ذلأ الننام بيهو رواي ا مام وصناأم لهللاأننا نريني  انتي ء ال فناأ و مننا نننام 
ذلنأ اهنه رنواي ا مننام بعدلنه  الن هللن كنن أو  منن الندوان  لنو  ن ينند ننن م الشنواي هللسننتح رو  

ونو من باب التعاو  نها ال  والت و  اات ابن .1"با يا ي  لي ا فموا م اه ا  ض  نن اليس 
و رو نها األ نياء من فنه اه بهد ف  هلل وموا بف رائ م  وجي نم السهيا  نهنا ذلنأ   :"ح م
ا   م ال اوام هبم  و    اائر فموات ا سهمي   ي ام  م مبا هللن اهو  منن ال نوم الن ه      

بنننند منننننه  ومننننن اله نننناس لهشننننتاء والصنننني  مبثننننه ذلننننأ  ومبسنننن ن هلل ننننن م مننننن ا يننننر  والصنننني  
منن انا  معنه وانهم  اات الن  صها اهلل نهيهاعيد اخلدأه  نن ف و .2".والشم   ونيو  ا اأ 

ننرص  ننُه ظ    ننر  لننه معننه   ض   -صننها اهلل نهيننه واننهم  -اننوت اهلل واننات أ  3" ن ه ين ُعنند  بهننهه نهننا مننن    ظ   
من انا  نننده طعنام اانني  هين نو بثالنت  ومنن انا  نننده طعنام فأبعني  هين نو لنام  : اات

لننو ااننت  ها مننن فمننره مننا ااننتدبرم ألعنن م  ضننوت فمننوات األ نينناء  :"نمننر اتانن 4فو اننالس
 .وفنه ال مي  م ما لنا ونهي م ما نهينا.5"رهللن  سمت ا نها   راء ا  ار

وِا  َُلوتما وة:ُ مطلب ُ ثا ي  .ُ ُم
 :ا رتمانيي الوار امجتاه ا تمد ال ه هللعيشو   يه ن  نها فنه ال مي وا ست مني وار ام 

ف  هللن نننروا منننا  ينننه  ضايننني نهنننا ا تمننند ا سنننهم مبنننا هللننننت   لهللنننن م اننن   هللتنننناولوا اهلل  عنننا  -3
فو أاننوله صننها اهلل نهيننه واننهم ومبننا  يننه ااننت فا  با سننهمي واةلأاء بع ينندأم وننن ا  بالسننو

                                 
 333ص/3ا نتصام ل 1
 353ص/3احملها ل 2
 3151ص/1صحيح مسهم ل 3
 337ص/3صحيح ال  اأه ل 4
 350ص/3احملها ل 5
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 عنن .نااد لع د ال مي ونو وارو نها اه فحد من ا سهمي و  نم من ال ميي وا ست مني
ااننا لنه فم ولند وانا  لنه  بن ن اس ف  فنما اا  نها ن ند أانوت اهلل صنها اهلل نهينه وانهما

ا   ثنننر الوايعننني برانننوت اهلل صنننها اهلل نهينننه وانننهم و سننن ه  ي ررننننا  ننن    لرنننر من نننا ابننننا  واانننن
وهللن انننا  نن   نت نن   همننا اننا  ذام ليهنني ذاننرم الننن   صننها اهلل نهيننه واننهم   واعننا  يننه  هننم 

: و يننه...فصنن  ف  امننا    ا عننوت  ويننعته   بين ننا  ا  نن م نهيننه   تهت ننا   صنن حا اتنني  
ا غاةه ف  نمرو بنن اناا    و 1نهيه واهم ف  ار دوا ف  لم ا ندأ  ات أاوت اهلل صها اهلل 

  اننات هللننا أاننوت اهلل  صننها اهلل نهيننه واننهماخل اننن  عننرل   فأبعنني أاا ننا هللستنصننرو  أاننوت اهلل 
 .2"ت اهلل  صها اهلل نهيه واهم  لمه   فن  بن ةنيم نجا    ندأ أاو 

لهللننن ا سننهمي ونننالاأم اشننرب اخلمننر وفاننه ف  هللن ننروا ف عننا   رمنني   ا انن م وختننال  -3
اخلن هللننر وبيع مننا و لعا مننا نهننا ورننه الشنن ر  والن ننوأ  و   اننا  ذلننأ  يمننا بيننن م و  نننوالهلل م 

 .وارانم الس ختص م    حرل
 اما  نعو  من  ظ اأ  سق هللعت دو  حرمته فو هللعت د حرمته ا سهمو  اا يسر والربا -1

  ذلنأ ل ننن كنرم نهنني م انه من ننر   لهللنانت م وانند اتنو الننن   والررنو  ونننم وا سنهمو  اننواء
 !وا ست من اال م    اه ذلأ.صها اهلل نهيه واهم ألنه جنرا   نع م من الربا

ف    هللفعهوا ما  يه يرأ نها ا سهمي ار د بناء  م نها بناء رناأ مسنهم وانذهللوائ م منن   -1
رب نها نوأ  لنا وادنائ م مسهما له فنر وا ننا هلليهد نها نوأام ا سهمي واد لت م فنه احل

 .3نت د ن دنماذم  مبسهمي  ذ   عهوا ذلأ 
الع نننند هبننننا   ينننننت د ننننل مسننننهما نننننن لهللنننننه فو .فو لت فنننننه احلننننرب نهننننا نننننوأ  لهمسننننهمي -5

وانن ا   هلل ينند طرهللننق ا سننهمي .5" يهنند نهننا نننوأ  ا سننهمي ون ه ننا    لاأ احلننرب فو".4ميه ننا
و   ررننو  نهننا ا مننام بغننا  و  ممتنعنني نننن بنننول .مانننه ونواننو اا سننهمي هننو  عننه انننت د ف

ال مي  ذ   عهوا عرانوا ال مني واننت د ن ندنم     ذا انا   نم منهمني  ن  هللننت د ن ندنم امنا 

                                 
 181ص/3انن النسائ  ال    ل 1
 333ص/3ا صابي    يي  الصحابي ل 2
 380ص/1 ناني اليال ي ل 3
 551ص/3السرال الونال ل 4
 133ص/38أويي اليال ي ل 5
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و  هللشاأاوا اخلاأري نهنا ا منام منن ال غنا  واخلنواأل واليائفني ا متنعني منن .1نو م نو ا ال يي
 وينم و  هللساندوينم  ذنه هللنت د ن ندنم  ننند الشنا عيي واحلنابهني       فانره  ا سهمي و  هلل  

ع  ننا لالحنننا    هللنننت د ن ننده لت عيتننه لهمسننهمي واننات ا ال ينني هللنننت د ن ننده     ذا اننا  
وان ا ا سن من لنو اا نه الدولني اننت د ن نده وفماننه وصناأ حربينا   فمنا  لنه  !2ا سهمو  مت ولي
ل ن    ارن اوا مند بغنا  ا سنهمي   بغني م  صنرو الشنا ع  3الشا عيي واحلنابهينند األحنا  و 

 .4واحلنابهي بانت او ن دنم       النوا ا اراه
 5ف  هللتجسنن  نهننا ا سننهمي  ينننت د ن ننده نننند األوةاننن  وا ال ينني والننرارح نننند احلنابهنني-7

ونننند احلنفينني 7ال ينني و   وبنني لننهون وبنني ا سننهم ا ااننوس ال تننه نننند ا .6وايننه   هللنننت د ن ننده
واد رناء 9 ع  ا أل  هللوا   ي ته ننده8هللورد وهلل ذ  بهيغا وك   حه هللتوب وا ا الشا ع 

اات ف ا الن  صها اهلل راء   السني ما هللث ا اته ا ااوس    ا سهم  عن اهمي بن األاو  
رهاهي  ونو   ا ف رص   ج ه    نه  ع من ال ُمش  ابههه ُ   ان س ه    ات الن  صها اهلل نهيه واهم  ن ي  ن د  ف ص ح 

ُم ا ه   ُه  ن نن ف ه  ه  ههلل اهُ  تُنُ م   ليه  ن   تن ه ُتُه و ف ع    تُنُهوُه اات   س  ن    نهيه واهم اط هُُ وُه   اان 
حاأاني بنن ونن  10

وانا   مضرب نن  رام بن حيا  أي  اهلل ننه ف  أاوت اهلل  صها اهلل نهينه وانهم  فمنر ب تهنه
نينا أل  افيا   مر مبجه  األنصناأ   نات ف  مسنهم  ن ن وا بنه    أانوت اهلل صنها اهلل نهينه 
وانننهم    نننالوا  ننننه هللننن نم فننننه مسنننهم   نننات    منننن م أرنننا  ن ه نننم      ننناينم منننن م  نننرام بنننن 

انننن ا ا سننننت من هللنننننت د فمانننننه بالتجسنننن  نننننند ا ال ينننني واألوةاننننن  واحلنابهنننني ع  ننننا و.11حيننننا 

                                 
 .313:ص/1لررو اخلرر   1
 .33ص/1  واشا  ال نا  ل338ص/5  و تصر ا    ل33ص/0  وررو اخلرر  ل 133ص/38ا  سوحت ل 2
 .333ص/0وا غ  ل 381ص/3ررو الس  ال    ل 3
 333ص/0وا غ  ل 333ص/1مغ  احملتال ل 4
 531و تصر  تاو  ابن  يميي ص 313ص/3فح ام ال رآ   بن العر  ل 5
 .335ص/1ال    لررو الس   6
 .330ص/1وال أاا  نها عهيه ل 333ص/1ررو اخلرر  ل 7
 383ص/1واألم ل 335ص/1وررو الس  ال    ل 303:اخلرال أل  هللوا  ص 8

 303اخلرال أل  هللوا  ص 9
 10ص/1انن ف  لاول ل 10
 113ص/1ه لمسند فمحد بن حن و 337ص/0انن ال ي    ال    لو 10ص/1انن ف  لاوللو 333ص/3ا ستدأ  ل11
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وهلل تننه نهننا منن نو ف  هللوانن  ونننند  نن ه هللورنند وكنن       ذا اننا  فمانننه 1 ع  واحلنفيننيلهشننا
 نهننا ف    هللتجسنن  وأف  الشننا ع  ح سننه و ع هللره   هننا لهشننا ع  فأفهللننا النن ه هلل تننو بعننوأ 

 .2هللع أ ن  ء وك سو :اات الشا ع  ا سهمي من ا ست مني وا وال ؟
 

  

                                 
 .385ص/3وررو الس  ال    ل337ص/1واألم ل 53واعت   الف  اء لهي ه ص 333ص/1ررو اخلرر  ل 1
 1/337واألم ل 333ص/1وررو الس  ال    ل 303اخلرال أل  هللوا  ص 2
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 .وفو ا أ ِ ُ نتائج ، ُ َاتمة
ا انن م فنيننا  نن  ا نن مني بننه اننه مننا كتارننه مننن حرهللنني مبننا هللسنن  حينناأم نهننا فامننه ف  -3

 .وا هللتعرو لع ائدنم    من باب  ظ اأ احلق وا جي نم نها ا ا م ون ا ظانر .وره
 .له ميي وا ست مني ح و    لولي ا ا م والت امام جتاه الدولي-3
 .ل والعمه والتن ه وا  ضيق نهي م فبدااحل و  الس  م حق التعهيم والع -1
 ويل ا ناصو   الدولي  منا هلل و    هي  منن الدولني انواء لهمسنهم فم  ن ه و بند منن  نو ر -1

 .رروحت لهم ه  هب ا العمه
بعننند األنمنننات   كنننه لغننن  ا سنننهم امنصنننو اخل  ننني وال ضننناء وا نننيق أل  ا  نننال لهللانننني -5

 . ي ا ا موال ضاء ح م با ا م وررحت اخل 
األصه ندم رواة اانتعمات ال نا ر    لهحارني ولنو اانتيعنا ا انتغناء ننن م  عنه ونن ا   -3

 . ال   يه لولي من الدوت
اعتينناأ اخلهيفنني واحلنناام حننق لهمسننهمي ولنني  لغنن نم وننن ا معننرو    اننه النندوت    ثننه -7

 .الشعو    من نو من فبناء الشعو
واألننننراو واألمنننوات وهللعاانننو منننن هللعتنننده نهي نننا وننننم ذمننني اهلل  له نننا ر حنننق محاهللننني األنفننن -0

 .وأاوله    هلل انو 
ا حت ننام لشننرائع م مننن ح  ننم مننا ا كت مننوا  لينننا  ننذ  احت مننوا  لينننا حاامنننانم ب ننانو  -0

 .الدولي ا ا م  ون ا   اه الدوت
م  ل ن هللران  فننه   الوار ام نهي م اث   من ا ماليي وارتمانيي وو ئيي  ا نسيي حق له -3

 .ب ل ا ا م
ا  هللننني ونننن  م ابنننه الننند ا  و نننا رنننروحت     نننو     نهنننا ا  ا نننه ومنننن :الوار نننام ا اليننني -38

 .واخلرال نها فأو ا سهمي وا  هللي واخلرال   السني مر  واحد فصابته آ ي    ر ء نهيه  
 .ب  لنم هللفعه هبم مر  بالسنيالعشوأ والضرائو التجاأهللي ااندأا ا ثه  ما هللفعهو  -33
 الدولننني  ننال  لاننتوأ هللن ننر مننا فعننر    انن ه لولننني حننق الدولنني الوار ننام ا رتمانينني-33

 .واوابت ا
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ية ومدى تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمحقوق وواجبات غري املسلمني يف الدول 
 ية عليهماإلسالم

رة خإلسأأ حيأأ ا ختيارأألى موأأع حقوأأقو جبأأقا ووخننيأأل  خسأأقخيف ا دأأ  خس أأو ا   خ أأ و   
ي خ أ و    ووى  خإلسأ حرة موأرم  حأط يفأةم   أف خ  بأ  خإلسأ حوح ى تطنيرأ  حجاألا خ يأةي ة 

بلمانيألىه   إلن أل  وحبأقا خسسلسأرة  وىملياأ  خإلسأ اةي ل هب ي ىسل ة خن بلوه خ ثلنرة وخ  يةيط ت 
 .ججة خ زخوية وحمقى ختها لا

تني و نورل   ذخت  وكرلن  و  كل حل حيرط  خسىضيور ة خهلل    خإلس ا  ىسل ة  فلإلن ل  
 خإلس اهي خ غةض وخ غلية حط ب ثة نيب  بلإلن ل فل ةمحة خ يلحوة  ،ب  خ   لية خإلهلرة وخ ا خ 

َوَما َأْرَسْلَناَك ِإَّلا   :مور  خ ص   وخ   ا وخ يت نصت مورمل خآلية خ اةمية   قق   نّل حط قلئل
ىمحة خهلل ب نيلوه ت تباصة موع ن س حو  ق  حو فئة حو حتنيلو ويط ب ر   بل و   َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمينَ 

تي ل خ  لس حمج ا جىت حط مل يؤحط بلهلل ومل ُي و    ر نل حم   صوع خهلل مور  وسو  بل  نيق  
 .وخ ةسل ة

وحل حمجو  وحىوم  ذ ك خ اذك   و  و ا خ صلوى مط حج  خ  و لء خ ذي خسا اة مورم   
   خهلل ى ّّ   موع حط خيل  م    خ  بر   وخ  يط فبل  ح ااحل يطلب  خ رم  خحلت  يم

 !!وسل تجظ مورم  ختساغةخ ّ وخ ا جب حملو خ بق  خحل   هلل ى ّّ خس و ا  !! خس و ا
س و ا ود  خس و ا إنا  إذ  ُت و ق  ب   خهلل هق ى ّّ خ  لسا حي خ: وه ل ك يليفنيم 

سن  ا  خ ا ّ ي موع حط خُيل  ا    خ  يط؟ وكل  حثة تذك ه  هبذه خحلبربة  ُتربىو   فو لذخ 
كلنقخ   يفةم حط ط اذك  خ ذكي حمل إمجل ّ وإكنيلى هلذخ خ  لمل حكني ًخ مورم  وكل  حيضل هذخ خ

 .!!بلسحس خ بةيب ي  و  صلجب هذخ خسققف مُ ّوخ هل  و  ي م 
ي خ أ و  حأط يأ   حمضألئ  وُيربخئأ  هأق يأ  حأط ينيوأقى ويُبأّ ا خحلجأ  خإلسأ حو  ف خ  ب   

وىّو حأل يُثألى حأأط ُ أني  وُحغل طأل  جأ  حةونقهأأل    خإلسأ اوخ ربخهأا خ بليف أة موأع خن ألنرة ت أأل ر  
حظمة خ ينيح خسخرف وإظملىه    خإلس امملىسل   لذ  تص ى ه ل وه لك ت  ُ   ايقي  جبلئ  

    جرلتأأأ  بقىخقأأأة وسأأأ ك وحأأأ  وذ أأأك بأأأ مقى خ ُا أأأة وخسخل  أأأة   خ أأأ يط ن أأألخ أأأذي يامأأأ و خإل
ْ رررررر   ِمررررررَن   :حا لسأأأأأأا ُحاجأأأأأألهوا قق أأأأأأ  نأأأأأأّل حأأأأأأط قلئأأأأأأل ََّل ِإْكررررررَريَ  ِدررررررد يلرررررر ِّيِن َْرررررر   اَ ررررررياَن يلر 

حط سقى  خ نيبة  يبأق  الجأة خ يأرإل خإلحألا حم أ  خ طألهة خبأط مل أقى ىمحأ   652خآلية ...يْلَغدِّ 
حي ت ُتاةهأقخ  خإلسأ اون ي خإلكةخه يرب   ح ىن خ  مي وخسةخو ن ي خسنيل ّ خإلكةخه   جا  )خهلل 

ق أأةًخ ونأأيء ب  أأي خصأأ س  بصأأ  خ   أأقا نصوأأل وهأأي و رأأل وخوأأح موأأع  خإلسأأ احجأأ خ موأأع ختنيأألو 
تسا ت  وخ ا اا حط خ  ظأة إلكةخه موع خ  يط ب لئة حنقخم  سّ  ححة خإلميل  جةي موع خإبطل  خ
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أمرت أن أقاتل  لنالاح ى ل  "قال  خسيةكا و  خحلأ ي   خإلس اوق  تبّةى   ص ى يارلى وبلإل
ق  وت نلئز ح  تا "عصمول ماي دماءهم وأمولنهم إال بحقها يقونول ال إنه إال لهلل فإذل قانوها

ق  نز ت قنيل خبا خء خ بال  كو  فل ظلهة خ  هذه خآلية نز ت ب   فأاح حاأة  (ال إكرله )هذه خآلية 
  يأأ وا نأأزو  خ  أأقى  سأأ ا ك أأل قأأ ح له صأأ ى ت  أأ  سأأقى  خوخسأأاخ ب بأأ و خ  أأة ّ إذ مياأأط 

  َلك ْم َأن َ ِضل ويْ ي َ يِّن  يلّله   خ  لحتة ت سر ل وق  قرل ب ّ  آية آية نز ت هي حط سقى  خ   لء 
وو أأت موأأع ختقا أألو حأأ م  بل أأ يق   خإلسأأ اخآليأأة ف  أأخت جاأأ  خ باأأل  موأأع قنيأأق  خ اأألفةيط 

وذ أأك جأأا يوصأأت بأأ و  وهأأق خس أرّب م أأ  بل ذحأأة وووأأح  م أأل خ  أيب  خإلسأأ احتأت سأأوطل  
خ  أأة ّ حأأط خ يأأةك ب أأ  فأأاح حاأأة وب أأ  ويأأق  خ  أألس   خ أأ يط حفقخنأأل جأأا نأألء  وفأأقو خ  أأة ّ 
ب   خ  اح فوّ ل مّت حةخو خهلل حط إنبلذ خ  أة ّ حأط خ يأةك وخ ةنأقو هبأ  إ  حوأة خبأةخهر  وحأط  وأر  

برضا  وتنيا ه ي ليىع ومحخ ا نية حط حىنلس خسيةكا وحط هترئة يفلئ ة مظر ة حل ل هذخ خ  يط 
وزخ  حل كل  حيق  وو  ختنيلم  حط خسالبة  وجب  خهلل س حة بأ و خ  أة ّ حأط خ يأةك ك أل  خإلس ا

سأل مت ذ أأك   {إن لنشللانان قللس يل أ مللع أن ي بلللس فلي ب للسكم هلل ل}وقأف   يطنيأة ججأأة خ أقوخو 
َْاِ ل وْي  ( سقى  خ اقبة) اقسرف ُسوطلن  و ذ ك قل  كو  حبطل خهلل خ بال  موع خ  يط وحببع خ بال  

َم يللّرره  َوَرس ررول ه  َوََّل َيررِ ين و  م رروَن َمررا َحرررا ررِر َوََّل ي َحرِّ َِ َن ِ يررَن يلاررِييَن ََّل ي ْمِمن رروَن ِ اللّررِه َوََّل  ِرراْلَيْوِم يال
ونَ يْلَحقِّ ِمَن يلاِييَن أ و  وْي يْلِكَ اَب َح اى ي ْعط وْي يْلِجْزَيَة َعن َيٍ  َوه ْم َصاغِ  وموع هذخ تاأق    ر 

َيرا َأي ََرا يلنا ِرد    :نلسخة سل تبأ ا حأط آيأل  خ باأل  حثأل قق أ  ...ََّل ِإْكَريَ  ِدد يل ِّينِ   :خآلية
ْم َوَمْأَويه ْم َجََرنام  َو ِرْسَ  يْلَمِصرير   َِ  62و 62خ صأ حل  َجاِهِ  يْلك فااَر َويْلم َناِدِقيَن َويْغل ْظ َعَلْي

حأأأط ت  أأأ  خ احةيأأأة وخ ا قيأأأب وهأأأذخ خ احبرأأأ  حأأأط الجأأأة خ يأأأرإل  5و4و3خسنأأأزخء  62و 62و
سلوة  لنلقلر   ََّل ِإْكرَريَ  ِدرد يلر ِّيِن   : قى ىمح  خهلل   خمانيلى خآليأةخإلحلا حم   خ طلهة خبط مل

ب نأ  ويأط خإلكأةخه  خإلسأ انلسخة آليل  خ بال  حيّل إ الت ظّل يّاخذ ججأة  قصأ   652لآلية 
و  ذ ك ما ختن جلا با ُُماوأف آيأل  خ بأةآ  خسا أ و  خساةسأة  وحةيأة خ  ي رأة حثأل قق أ  نأّل 

َِم ِ م َصرْيِطرٍ   :وقق   ت ل  سوة  لنكافرون  َلك ْم ِ ين ك ْم َوِلَد ِ ينِ   :حط قلئل   لاْسَت َعَلْي
َِْ ي َمْن َأْحَ ْ تَ   :وقق   ود  ذ ك حط خآليل  خس لوأ    ني ضأمل خ أني ا وخساةسأة  ِإناَك ََّل َ 

 .حلةية ختمابلو
حط جبقا وحل حونني  حط وخننيل  موع خسقخيف ا د   خإلس اوج ى ب ل قنيل برل  حل حمطله  

رة ح  نقىو ج  وح مقا وح لين ب ا حصطوحل  ذخ  صوة خإلس حخس و ا   خ  و  
 .خصزية وحهل خ ذحة وحل ت و  هب ل :بل نيح 
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فلصزية  ُغة هي خصزخء وخصزخء هق خسبلبل وخسبصقو هبل   مةم خ  بملء خسل  خ ذي يُؤيذ حط  
  .حهل خ ذحة

ونلء   خ بلحقس خحملرط خصزية يةخج خسىض وممل يُؤيذ حط خ ذحّي وخص ف نزى ونزي  
  .ونزخء

خس ةوخ    )خ غ لء وخ ا لية وخصزية حل يُؤيذ حط حهل خ ذحة  وخصزية ُحيابة حط خصزخء وح  له 
  .(دةيب خ بةآ 

وكلنت كو ة خصزية ُتطو    مم  ىسق  خهلل صوع خهلل مور  وسو  و  ي فة حيب باة  
وةينية موع وص ى ي فة ُم ة موع خسل  خ ذي يُؤوي  حهل خ ذحة إ  برت خسل  سقخء  ح كل  

ىض خ يت ميواقهنل فو ل خت  ت خ  اقجل    وو يت خ  ةس وخ ةوا خياصت خس خلب حو موع خس
 .وةينية خسىض بو ظة خخلةخج وببي   ظ خصزية  و ت ة موع وةينية خس خلب

 ر ت  إلذت  ك ل يانيلوى إ  ذهط ب ا خ  لس فمي وإ  كلنت موع  خإلس اوخصزية    
حف خسا  لك  ب ي   فمق خ ذي خيالى مبحا خيارلىه ح  يُبر   خإلس اذحّي يةي  ح  يُبر    وخى 

  وو ا ل وياجّ س جب  را ل وياق     حل   ل ومور  حل مور ل ُحبلبل ح  ي فف خصزية وهي نصرني    
( خ ضةخئب خ  لحة خ يت تصةم   ح   ة خص لمة   خسةخف  خ  لحة وح لونة فبةخء د  خس و ا 

رة وخ بلنق  خ  و  خ  لا ت  رف خس ايلى موي موي خإلس حخ يةي ة  حط كال ّ 352خنظة ب 
 . ح صقى 

ونَ  :ممل ج ى خ ا نير  إ ر  خ  خ صغلى خ قخىو   خآلية خ  خ صغلى هق  َعن َيٍ  َوه ْم َصاِغر 
رة وخ ازخحم  خإلس حخسةخو ب  يضقمم   و و ة ( حهل خ ذحة)مورم   خإلس انةيل  حجالا 
مط )رة فر ل وخف   ةخئ م  حو فر ل  رس       ةخئ م  ونقو ححل قق   خإلس حب جالا خ يةي ة 

رة خإلس حف   له مط دىن وق ى  حي ح  ياق  حهل خ اال ّ قلوىيط موع وفف خصزية  و و ة ( ي   
 .فق  كلنقخ د  قلوىيط فور قخ حاو ا هبل

وخ َصغلى هق خخلضقو   ظلا خ  و ة وهبذخ تزو  كل خ زوخئ  خ يت حور ت إ  حقوقو خ صغلى  
وخإلذت  وحتّل خسيلىكة   خ  فلو حمل خصزية وهي ب   خس   ة وت بط ت   خ  خصزية بلهنل 

  خجملا ف خسقورل  د  خس و ة  27و 27خ ص حة )مبقبة حو حبلبل ساط حو قمة حو إهلنة 
 .(ي ت  رف ون   نرب  حخإلس
 وممل ج ى خ قققم م  ه  نيرل  خسةخو ح   تب ر  خ  خى إ  وخى إس ا ووخى مم  ووخى جة ّ  
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ون ذ  فرمل حجالح   خإلس اهي كّل وخى حط خ ني و حط حمرط سوطل   خإلس ا خى ف 
  .وخى خ     خإلس اوُت  ع وخى ...وحقر ت   لئةه

مورمل خس و ق  ومب  حهومل خ صوح بر م  وبا خس و ا موع ووخى خ  م  وهي خ يت يظمة  
 يء يؤوون  حط حىوم  ُي ّ ع يةخًنل وو  ح  يُؤيذ ح م  نزية ىقلهب  سهن    د  وخى 

 .خإلس ا
خ  ي رة وخ  رلسرة  قنقوهل يلىج  خإلس اووخى خحلة ّ هي خ  خى خ يت ت ُتطنّي  فرمل حجالا  

  خجملا ف حط كال ّ خسقورل  د  خس و ة  24خنظة خ ص حة)رة خإلس حنطلا خ  رلو  
  .(ربي ت  رف ون   نخإلس ح

ونقو ىخبطة  خإلس اي حط ح مقا وخى خإلس ححّحل خ قيفط وخسقخيف ة فبط خسا نيط مو لء خ  ب   
وحهل ... خ  خى وحهومل فل  خى هي خ ارل  خحلضلىي خ ذي ي اظ  ونقوه  حط ي     :با يفةفا

. ه  خس و ق  وكذ ك خ ذحرق  خإلس اخ  خى خس  رق  خ ذيط هل  جّ  خكا ل ّ ن  رة وخى 
خس و ق  س  كّل  خ  ح م  ح و ل ج و  حه    نا لء إ  مجلمة خس و ا ووو ام  وخ اني رة 

يا اف جب  رامل موع حسلس تقخفة خ صنيغة  خإلس اط هبل قلنقنل فال ح و  إذ    وخى هلل وختىتنيل
خ ذيط يا لوو  حف خس و ا    خإلس ارة وححل خ ذحرق  فألهن  بذحام  حط حهل وخى خإلس ح

  .(س ر  خالمرل موي خإلس احط كال ّ خسقخيف ة    37خنظة ب)ختىتنيلط بةبلط خص  رة 
با حفةخو بيةية ل ح مقا ن ي  فمي ت ةم خآل  ب هنل منيلى  مط م قة حانيلو ة وخسقخيف ة هل 

تبر  موع حىض وخج   و ر ت بل ضةوى  ح ا رة إ  نّ  وخج  وت إ  ذخكة  تلىخيرة حقج   حو 
ويط وخج  إيفلىهل وساقى ونظ  وققخنا حتّ و وخننيل  وجبقا حفةخوهل إهنل  ني  مج رة ت لونرة 

غة يفقخمرة حفةخوهل بيال ت لق ي فل ذي ي ض  خ رقا خ رمل    ن س خحلبقا خ يت  ي ا ي هلل بصني
حط حب  خ قتء با خ  يط وخسقخيف ة  ويرإل مني  خهلل بط  772خنظة خ ص حة )كلنت سق ا ُمضق 

 .(برة خجملوة خ  و رة خ   وخ  خ ثلين وخ ثل   مية 
حسلسل  وا ليش با سال  خس ي ة خس قى  حط ح و ا  (د س وة لنمسياة)خ  م  خ  نيقي     ويُأ َ  
وهذه خ قثربة وثّبمل . فم  حقخيف ق  ىد  خيا فم  خ  يين وخ  ةقي( حملنةيط وحنصلىًخ ويمقًوخ)

وجّببمل خ  كاقى حم   محر  خهلل   كال ّ   قمة خ قثلئ  خ  رلسرة  و م  خ  نيقي وخخل فة خ ةخ    
 :هق خآلاونّ  هذه خ قثربة خ  ساقى 

باع لنمؤمااع ولنمس ماع مع قريش ( ةسول لهلل)ه ل ك اب مع محمس بع علس لهلل  -
  .ومع تلبهم ف حق بهم وجاهس مبهم( وأه  يثرب)
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  .إنهم أمة ولىس  مع دون لنااح -
بااهم وهم يفسون عاناهم ( دفع لنسية)لنمهاجرون مع قريش ع   ةبب هم ي باق ون  -

  .عبانمبروف ولنقسط باع لنمؤماا
ها بانمبروف ولنقسط وباو عوف ع   ةبب هم مباق هم لألون  وك  طائفة تفسي عانا -

 .باع لنمؤمااع
ع   ةبب هم ي باق ون مباق هم لألون  وكّ  طائفة تفسي ( بع لنخزةج)وباو لنحاةث  -

 .بانمبروف ولنقسط باع لنمؤمااععاناها 
ها فة تفسي عاناوباو ساعس  ع   ةبب هم ي باق ون مباق هم لألون  وك  طائ -

 .بانمبروف ولنقسط باع لنمؤمااع
ها ع   ةبب هم ي باق ون مباق هم لألون  وك  طائفة تفسي عانا وباو جشم -

 .بانمبروف ولنقسط باع لنمؤمااع
ها وباو لناّجاة ع   ةبب هم ي باق ون مباق هم لألون  وكّ  طائفة تفسي عانا -

 .بانمبروف ولنقسط باع لنمؤمااع
وباو عمرو بع عوف ع   ةبب هم ي باق ون مباق هم لألون  وكّ  طائفة تفسي عاناها  -

 .بانمبروف ولنقسط باع لنمؤمااع
باو لنالات ع   ةبب هم ي باق ون مباق هم لألون  وكّ  طائفة تفسي عاناها  -

 .بانمبروف ولنقسط باع لنمؤمااع
مباق هم لألون  وكّ  طائفة تفسي عاناها  وباو لألوح ع   ةبب هم ي باق ون -

 .بانمبروف ولنقسط باع لنمؤمااع
وإن لنمؤمااع ال ي ركون مفرىا بااهم أن يبنوه بانمبروف مع فسلء أو عق  أن ال  -

  .يحانف مؤمع مون  مؤمع دونه
ما )مع بغ  ماهم أو لب غ  دسابة ( ك )ع   ( أيسيهم)وإن لنمؤمااع لنم قاع  -

( بار إذل لةغا لس باةه هاا ن بناة وأةلد به ما ياال ماهم مع ظ ميخرج مع ى ق لنل
هم ع اه جمابا ونو كان ونس أو لثما أو عسولنا أو فسادل باع لنمؤمااع وإن ليسي

 .أىسهم
 .في كافر وال ياصر كافرل ع   مؤمعوال يق   مؤمع مؤماا  -
ي ببض دون ؤمااع ببضهم مولنوإن ذمة لهلل ولىس  يجار ع اهم أدناهم وإن لنم -

 .لنااح
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  .ولنه مع تلباا مع لناهود فإن نه لناصر ولألسو  غار مظ وماع وال م ااصر ع اهم -
ا  لهلل إال وإن س م لنمؤمااع ولىس  ال يسانم مؤمع دون مؤمع في ق ال في سل -

 .ع   سولء وعسل بااهم
 .وإن ك  غازية غزت مباا يبقب ببضها ببضا  -
 عع ببض بما نال دماءهم في سلا  لهلل بضهم ب( يماع ويكف)ولن لنمؤمااع يليء  -
ولن لنمؤمااع لنم قاع ع   أىسع هسى وأقومه وأنه ال يجار مشرك ماال نقريش  -

  .وال نفسا وال يحول دونه ع   مؤمع
( لنقصاص)مؤماا ق ال عع بااة فانه قود ( ق  ه دون جااية أو سلب) ع لطولنه مع ل -

لنسية ولن لنمؤمااع ع اه كافة وال يح  نهم  (بانبق )به إال أن يرض  وني لنمق ول 
  .إال قاام ع اه

وإنه ال يح  نمؤمع أقر بما في لنصحافة وآمع باهلل ولناوم لآلخر أن ياصر محسثا  -
وغضله يوم لنقاامة وال ي ؤخ  ماه مع نصره أو لوله فإن ع اه نباة لهلل  أو يؤويه ولن

  .صرف وال عسل
 ولن  محمس ص   لهلل ع اه فإن مرده إن  لهلل ولنه مهما لخ  ف هم فاه مع شيء -

 .وس م
  .ولن لناهود يافقون مع لنمؤمااع ما دلمول محاةباع -
ولن يهود باي عوف أمة مع لنمؤمااع ن اهود دياهم ون مس ماع دياهم مولناهم  -

  .إال نفسه وأه  با ه( ال يه ك)وأنفسهم إال مع ظ م نفسه وأثم فإنه ال يوتغ 
 .لناجاة مث  ما ناهود باي عوفباي إن ناهود و  -
  .وإن ناهود باي لنحاةث مث  ما ناهود باي عوف -
  .وإن ناهود باي ساعسه مث  ما ناهود باي عوف -
 .ود باي جشم مث  ما ناهود باي عوفوإن ناه -
 .وإن ناهود باي لألوح مث  ما ناهود باي عوف -
فإنه يوتغ إال  موإن ناهود باي ثب له مث  ما ناهود باي عوف إال مع ظ م أو أث -

 .بافسه وأه  با ه
 .وإن جفاة بنع مع ثب لة كأنفسهم -
 .هود باي عوف وإن لنلّر دون لإلثمولن نلاي لنشنلاة مث  ما نا -
  .وإن مولني ثب لة كأنفسهم -
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  .وإن بنانة يهود كأنفسهم -
 .بإذن محمس ص   لهلل ع اه وس مإال ولنه ال يخرج ماهم أىس  -
لنمس ماع نفق هم وإن بااهم لناصر ع   مع ىاةب وإن ع   لناهود نفق هم وع    -

 .أه  ه ه لنصحافة وإن بااهم لناصح ولناصاحة ولنلّر دون لإلثم
 .م لمرؤ بح افه وإن لناصر ن مظ وموإنهم ال يأت -
  .وإن لناهود يافقون مع لنمؤمااع ما دلمول محاةباع -
 .وإن يثرب ىرلم جوفها أله  ه ه لنصحافة  -
 .وإن لنجاة كانافأ غار مضاة وال آثم  -
  .وإنه ال ت جاة ىرمة إال بإذن أه ها -
يخاف فساده ( لخ الف)وإنه ما كان باع أه  ه ه لنصحافة مع ىسث أو لش جاة  -

فإن مرّده إن  لهلل ولن  محمس ةسول لهلل ص   لهلل ع اه وس م ولن لهلل ع   أتق  ما 
  .في ه ه لنصحافة وأبره

 .دهم يثرب مع صر ع  ولن بااهم لنا -
وإذل دعول إن  لنص ح يصانحونه وي لسونه فإنهم يصانحونه أو ي لسونه وإنهم إذل  -

 .دعول إن  مث  ذنك فإن نهم ع   لنمؤمااع إال مع ىاةب في لنسيع
 .  ناح ىقهم مع جانلهم لن ي قل همع   ك -
لّر وإن يهود لألوح مولناهم وأنفسهم ع   مث  ما أله  ه ه لنصحافة مع لن -

لنمحض مع أه  ه ه لنصحافة وإن لنلّر دون لإلثم وال يكسب كاسب إال ع   
  .وإن لهلل ع   ما أصسق ما في ه ه لنصحافة وأبرهنفسه 

إنه مع خرج أمع ومع قبس آمع  ولنه ال يحول ه ل لنك اب دون ظانم أو آثم، -
بانمسياة إال مع ظ م وأثم وأن لهلل جاة نمع بّر ولتق  ومحمس ةسول لهلل ص   لهلل 

 .ع اه وس م 
فمذه خ قثربة خ ا سر رة تاض ط خحلبقا خسسلسرة وخسسس خ ةئر رة  و قخيف ة   ح لوخ  تلحة  

وخ  ي رة إ  خ  ةوا وختيا فل  خ  ةقرة وكلحوة با خساقنل  خ قيف رة جملا ف خس ي ة وو  خ  ظة 
وهي خ اج ر  خ   وي سل وىو حاّةسل وحؤص       ُنصقب حُما ة   خ بةآ  خ اةمي وخ   ة 

وموع  خإلس اخ  نيقية وخ     خ  طة  وحل سلى مور  خخلو لء وخسحةخء وخ قت  موع خحا خو تلىيإل 
  .لرة حيةقًل وحغةبً خإلس حخت لو ىق ة خ ني و 



9 
 

ب مقو وح له خ  كةست   جّرز خ قخقف خ ا ليش  (د س وة لنمسياة)وت زز  هذه خ قثربة  
خ يت تةمع جبقا كل  خإلس اخ الحل وخ صلوا با حط يااق  ح م  خجملا ف خ ذي حتا   وو ة 

  .حقخيف رمل ح و ا ود  ح و ا
خ قخىو خ ا كر  مورمل   حكثة وت ا   هذه خحلبقا موع حنيلوئ حسلسرة حمّهمل كةخحة ختن ل   

ْمَنا َ ِند آَ مَ   :حط آية وج ي  ح مل قق   ت ل  وهذخ خ ااةمي ي ا   موع وج    َوَلَقْ  َكرا
 خإلس اوتذكة ىسل ة  {ك ّ كم مع آدم وآدم مع ت رلب}خسصل ك ل نلء   خحل ي  خ يةيف 

ب   ختيا م وخ ا قو   خص س وخ  ةا وخ وغة وخ  يط ود هل حط خ  ةوا هي حط ُحةخو خهلل 
ََ إِ  ا   يا أي َا يلنا   :وجا ا    يوب  يبق  نّل حط قلئل َثى وَجعلناك ْم ٍر وأ نْ كَ يَ  نْ مِ  مْ اك  نَ قْ لَ ناا 

و ق  لء خهلل ص ل خ  لس ححة وخج   ف    يللاِه َأْ َقاك مْ   عوً ا وَْ اِسَل ِلَ عارد وي ِإنا َأْكَرَمك ْم ِعْنَ  
ىخّو سيرئا  و ا    لء ح  يظّل هذخ خ ا قو وختيا م وخ ا ليز فلص رف منيلو خهلل وه  ح مقو  

 .إ  خ  رش وخ ا ليش فر ل بر م  ب  ا ووئلا وخجرتخا خلصقصرل  ب ضم  خ ني ا
 تزخ  حم قظة تنيا جب ء حضي خس و ا   حص خقرة وت زز وساقى خس ي ة ب مقو حقثبة ت 

 :وىوح م ورة ياطلب  فرمل خ ي لى حف خ قخقف وخسثل  حط هذه خ  صقب وخس له خ  
بسم لهلل )كال ّ يل   بط خ ق ر  ىوي خهلل م   سل صلحل حهل خحل   جر  نلء فر   -

وقومه، وأن  ع لنرىام ه ل ك اب مع خانس بع لنوناس نص و بابع نسنونالنرىم
قومك ةضول بك وقس قل ت ومع مبي مع لنمس ماع وةضات وةض  قومك ف ك 

 .(لن مة ولنمابة فإن مابااكم ف اا لنجزية وإال فال ى   نمابكم
إ  كل وخ    كل خس   خ يت صلحل حهومل ( قلئ  خ  اح)وكاب حبق منير   خبط خصةخح  -

إنما ةددنا ع اكم أمولنكم ألنه قس ) ي حةه  ح  يةووخ حل نيب حط خصزية وخخلةخج قل 
ب غاا ما جمع ناا مع لنجموع وأنكم قس لش رط م ع ااا أن نمابكم ولنا ال نقسة 
ع   ذنك ونقس ةددنا ع اكم ما أخ نا ماكم ونحع نكم ع   لنشرط وما كان باااا 

 لن ي جلوهاوبااكم إن نصرنا لهلل ع اهم ف ما قانول نهم ذنك وةدول ع اهم لألمولل 
ةدكم لهلل ونصركم ع اهم ف و كانول هم نم يردول ع ااا شا ا وأخ ول ك  : ماهم قانول

  .(شيء بقي ى   ال يسعول شا ا
ملحل م ة  و نقخجي خىحر رل حط سةخقة بط م ة  ( خ نيل ّ)وم  حل يفوب  مة بةخز حوك  -

بط خخلطل ّ ىوي خهلل م   ح  يضف م   ومط مي ت  خصزية موع ح  يبقحقخ مبل يطوب 
ق  قنيو ل ممط كل  ح ك موع هذخ حل وخا مور ، وت بُ  : ح م  م وه  قنيل سةخقة وقل    
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إ  ذ ك ختت لا صلى س ة فر ط كل  : حط خصزخء ممط يبر  وت ي ما يبق  خ طربي
ةكا وفر ط مل ياط م  ه خصزخء إت ح  ي  ةوخ فرقوف م م  نزخء حيلى ّ خ   و حط خسي

 .توك خ   ة وخ  سةخقة كاب إ  م ة بط خخلطل ّ ىوي خهلل م   ف نلزه وج   
كال ّ خ    ل  بط حبة  إ  حهل حله  مةزخ  وكال ّ جذي ة سهل حله وي لى خذ حط حهل  -

و  كال ّ جنيرب ..." ية كل س ة وهل  خس  ة حل حووخ خصز "فلىس وق  نلء   كل ح م ل 
 .بط ح و ة إ  حهل تبورس حنق حل نلء   خ ااب خ  لببة

  قلئ  نرش خس و ا   زحط م ة بط خخلطل ّ ىوي خهلل م   إ  كال ّ سقي  بط حبة  -
بسم لهلل لنرىمان لنرىام ه ل ك اب سويس بع مقرن : حوك نةنل  جر  نلء فر  

وسائر أه  جرجان إن نكم لن مة وع ااا  نرزبان صول بع زةبان وأه  دهس ان
 .ومع لس باا به ماكم ف ه جزلؤه وفي مبون ه عوضا عع جزلئه...لنمابة 

و ر ت خصزية خس صقب مورمل   هذه خ  مقو بل ضةينية خجملح ة بل حيةوط فرمل خ ب ى  موع  
  .خإلس احوخئمل   حةونة تانيا فرمل جب ء حةونة والجة ت ل ر  

ب ا خ بنيلئل خ  ةبرة خ يت ت يط فوب  صلحل حح  خسؤح ا م ة بط خخلطل ّ ىوي خهلل م    
  .(خ زكل )بل  صةخنرة موع وفف خصزية بلس  خ ص قة 

فق  صقحلقخ موع حضلم ة خ ص قة مورم  وقم ت ك ل ولمف م ة خبط : وييبق  خسلوى  
 .خخلطل ّ ىوي خهلل م   حف ت قخ وهبةخء وبين تغوب بل يلا

صلحلت م ة خبط خخلطل ّ ىوي خهلل م   بين تغوب ب  حل قط قخ : ومط وخوو بط كةووس قل  
خ  ةخ  وحىخووخ ح  يوحبقخ بل ةوا موع ح  ت يصنيغقخ صنيرل وت ياةهقخ موع ويط وموع ح  مورم  

 .خ  ية حضلم ل حط كل ميةيط وىمهل
طل ّ ىوي خهلل م   ومط زىمة بط خ    ل  حو خ    ل  بط زىمة حن  س   م ة بط خخل -

وكو     نصلىى بط تغوب وكل  م ة ق  ه  ح  ي يذ ح م  خصزية فا ةققخ   خ ني و 
يل حح  خسؤح ا إ  بين تغوب ققا مة ّ ي ن ق  حط خصزية و ر ت : فبل  خ    ل     ة

هل  ححقخ  إمنل ه  حصحل ّ ُجةوث وحقخ ي وهل  نالية   خ   و ف  تُ ط م وك مورك 
م  م ة ىوي خهلل م   موع ح  حو ف مورم  خ ص قة وخ رتط مورم  ح  ت هب  فصلحل

 .ي صةوخ حوتوه 
فلسابة ذ ك حط قق  م ة ومل خيل    حج  حط خ صحلبة فصلى : يبق  خبط ق خحة خحل نيوي 

خبط حيب  روع وخحل ط بط صلحل وحبق ج ر ة وحبق : إمجلمل وقل  ب  خ  بملء ب   خ صحلبة ح م 
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حط كال ّ خسقورل  د  خس و ة    25و 24و23و26ي خنظة خ ص حل  يقسف وخ يلف 
 .ي خحلبقا وخ قخننيل    خ  رلسة خ يةمرة ت تورف ون   نربخإلس حخجملا ف 

 ر ت  إلذت  ك ل يانيلوى إ  ذهط ب ا خ  لس فمي وإ  كلنت موع  خإلس افلصزية   " 
حف خسا  لك  ب ي   فمق خ ذي حىخو مبحا خيارلىه ح  يُبر   خإلس اذحي يةي  ح  يُبر    وخى 

  وو ا ل وياجّ س جب  را ل وياق     حل  ل ومور  حل مور ل حبلبل ح  ي فف خصزية وهي نصرني    
 .خ ضةخئب خ  لحة خ يت تصةم   ح   ة خص لمة   خسةخف  خ  لحة وح لونة فبةخء د  خس و ا

خحل  ة خس ص ا حط خسؤىيا إ  خ يملو   و  و ا ب  لجة  وق  وف ت هذه خس لحوة 
فمذخ خس رق  قىخ  خسؤىخ خ  ةن ي  خإلس اوي م  وخن لنرة ح لحوام   غ ه  ممط ت ي يط ب يط 

ح  خسىحط حج  قخ خسابنيل  خس و ا  رحةىوخ حط  "لإلسالملةماااة في بازننة و "يبق    كالب  
 م   ر ا ر قخ هب  موع حبلتوة خخلزى وتةك هل  خ  ة ّ حوولمم  خ يت ح  قهل ىببة برزنطة وحتل  قخ ح

إ  خ بلئ  ترقووى ىياقين وص رف حب لء ن    حل  235وسلىوخ مورمل وخ  م  حمطله ح لوية س ة 
 ...وخحقخ ىخدنيا فر  

خصزية فص  ب  قخ  خ غةض حط فةض  خإلس اومب  خ    تقحلس خىنق     كالب  خ  مق  إ   
ومل ياط خ غةض حط فةض خصزية موع خس رحرا ك ل يذهب ب ا خ نيلجثا  قنل حط )نلء فر  

وإمنل كل  يؤويمل خ ذحرق  حبلبل خحل لية خ يت ك وامل هل   خإلس اح قخ  خ  بل ّ تحا لمم  مط 
 وحط خ قخوح ح  حّي مجلمة ح رحرة كلنت تُ  ع حط هذه خصزية إذخ حل... سرقم خس و ا

ي موع حنق حل جصل حف قنيروة خصةخمجة وحل مقحل ب  حهل خإلس حويوت   ي حة خصرش 
حر لىيل حط ح رحي ح نيلنرل وكذ ك حهل هر ىخ وحهل  ىوحلنرل خص قبرة إ  ح  قل  إ  خ   جا 
خسصةيا حم قخ حط حوخء خخل حة خ   اةية ىد  إس حم  حبلبل خصزية خ يت فةوقهل موع حن  م   

رة وخ بلنق  خ  و  خإلس ححط كال ّ خ يةي ة  324وخ ص حة  323خنظة خ ص حة (  رحراكلس
 .لا ت  رف خس ايلى موي موي ح صقىخ  
خ يت  م  هلل خس ص ق  حط خسؤىيا  و  و ا إ  حقىوث  ت ا   خ   لجة وختن لنرة 

 ةمي ققخح  آيل  خ اال ّ خ  زيز وه ي ىسق  خهلل صوع خهلل مور  وسو  وس ت  خ  طة  وس   
خ ةف  و يو لئ  خ ةخ  يط وحط نلؤوخ ب  ه    ت لد  وخن جلا ت  ذوذ فر  مط قلم   خ   لجة 

 .وخ وا حف خسخل  ا   خ  يط
مع ظ م مباهسل أو ك فه فوق "  حيةج خ نيرمبي مط خ  يب صوع خهلل مور  وسو  حن  قل  فب 

 ."طاق ه أو أخ  ماه شا ا بغار طاب نفأ ماه فأنا ىجاجه يوم لنقاامة
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أوصاكم ب مة لهلل فإنه ذمة نلاكم وةزق ": وحط وصليل م ة بط خخلطل ّ ىوي خهلل م   
 ."عاانكم

وناجرلن وىاشا ها جولة لهلل وذمة محمس لنالي "سهل جنةخ   ونلء   مم  ىسق  خهلل  
  ع   أمولنهم وأنفسهم وأةضهم وم  هم وغائلهم وشاهسهم وعشارتهم وبابهم وك  ما

تحت أيسيهم مع ق ا  أو كثار ال يغار لسقف مع أسقفا ه وال ةلهب مع ةهلانا ه وال كاهع 
 ."مع كهان ه 

 : م   إ  حل ك بط خس رت خ  خ ي قق  ووىو   وصرة خإلحلا موي ىوي خهلل 
وأشبر ق لك لنرىمة ن رعاة ولنمحلة نهم ولن نف بهم وال تكونع ع اهم سلل ًبا ضاةيا " 

إما أخ نك في لنسيع وإما نظار نك في لنخ ق يفرط ماهم : تغ ام أك هم فإنهم صافان
ع عفوك وصفحك لنزن  وتبرض نهم لنب   ويؤت  ع   أيسيهم في لنبمس ولنخنأ فأعنهم م

 ."مث  لن ي تحسب أن يبناك لهلل مع عفوه
وقس يالغي يا أمار لنمؤمااع أيسك لهلل لنرفق ": وحط وصليل حيب يقسف إ  هلىو  خ ة ر  

ولن قسم نهم ى   ال ي ظ مول وال يؤذول وال ي ك فول  بأه  ذمة نلاك ولبع عمك محمس 
 ."ع اهم فوق طاق هم وال ي ؤخ  مع لمولنهم إال بحّق وجب

خ بةخ  خساوملحل حط خ  صقب خ يةمرة حط كال ّ وس ة وآثلى خ  وف خ صلحل يبق  خإلحلا  
عقس لنجزية موجب نبصمة لنسماء وصاانة لألمولل ولألعرلض إن  غار ذنك مما ي رتب )

ع اه وىقاقة عقس لنجزية هو لن زلماا بشروط نش رطها ع اهم فإن عقس لن مة عاصم ن سماء  
وقس أنزم لهلل تبان  لنمس م جماع لن كاناف في عقس إسالمه كما أنزم لن مي  اإلسالمك

إن عقس لن مة يوجب ىقوقا ع ااا نهم ألنهم في جولةنا وخفاةتاا ... جم ة ه ه لنشروط
فمع لع سى ع اهم ونو بك مة سوء أو غالة في  لإلسالمديع و  وذمة لهلل وذمة ةسونه 

ذلية أو أعان ع   ذنك فقس ضاع ذمة لهلل تبان  وذمة عرض أىسهم أو أنوع مع أنولع لال
 ....(لإلسالموذمة ديع  ةسونه 

 .لإلسالمدلة لن مة تكون مع جم ة دلة : ونلء   خ    خ اني  و ةج  حل نص  
لن مة فب اه ىماي هم مع لنمس ماع وأه   (لإلمام)وإذل عقس )وقل  خبط ق خحة   خسغىن  

  .(لنحرب وأه  لن مة ألنه لن زم بانبهس ىفظهم
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خبط تر رة إ  حوك قربب خ  صةخين  خإلس ا رإل وممل وىو   خ ةسل ة خ بربصرة خ يت ونممل  
وق  مةم خ  صلىى كوم  حين "حسةه  خ االى م  ه   طبي   خسسةى خ  صلىى حط حهل خ ذحة خ ذي

 اط ح  ل : ليفنيت خ االى بقيف ا خسسةى وحيفوبم  دلزخ  ف  ح بقيف ا خس و ا قل   سل ي
بل مجرف حط ح ك حط خ رمقو : فمؤتء ت يُطوبق  فبوت   نصلىى حيذنله  حط خ ب س 
فإنا نف كهم وال نسع أسارل ال مع أه  لنم ة وال مع أه  وخ  صلىى خ ذيط ه  حهل ذحا ل 

 ."ةى مع شاء لهلل فه ل عم اا وإىساناا ولنجزلء ع   لهلللن مة وأط قاا مع لناصا
فإن لنجزية أثل ت نه لألمان لنبام ع   نفسه وأه ه ومانه في لنمقام : وقل  خبط خ بر  

  .ولنسفر
إنما تؤخ  ماهم ساة بساة جزلء ع   تأمااهم  -أي لنجزية –ألنها : قل  خبط ى   

وإقرلةهم ع   دياهم ي صرفون في جولة لنمس ماع وذم هم آمااع يقات ون عاهم عسّوهم 
خسقورل  د  : وحل قنيومل حط كال ّ 22خنظة خ ص حة  "وال ي زمهم ما ي زم لنمس ماع

  .مرة ت  رف ون   نربي خحلبقا وخ قخجنيل    خ  رلسة خ ية خإلس حرة   خجملا ف خإلس ح
وإذخ حل حيفو ل خ قققم م   ح لهر  وحضلحا خصزية وحهل خ ذحة وحل يّاصل هبل فألهنل كلنت  

وإظملىه   حظمة ويط خناية حبّ  خ  رف  خإلس اوت تزخ  حمل حفملا حا ّ  ة ت ام م تيقي  
خ  صقب خ بةآنرة وخسجلوي  حاقيرَّل خإلكةخه موع خما لق  وكل ذ ك تةوه وت ف   بلحلجة وخ ربهل  

وخ قصليل خ  نيقية وخآلثلى خ   ورة      خ  وف خ صلحل حط خ قت  وخسحةخء وتنيوقىه وتقوح  وجتور  
 .حفملا خ  و لء حط كنيلى خ  بملء موع ُماوف حذخهنيم 

 :ت   موع كةخحا  خآليل  خحملا ة حط حثل قق   نل حط قلئل خإلس ان ل    ويط فلإل 
  ْلَناه ْم ْمَنا َ ِند آَ َم َوَحَمْلَناه ْم ِدد يْلَ رِّ َويْلَ ْحِر َوَرَزَْْناه م مَِّن يلطايَِّ اِت َوَدضا َعَلى َوَلَقْ  َكرا

َلْقَنا َ ْفِضيلً  ََ ْن    .27 خإلسةخء خآلية   َكِثيٍر مِّما
َْاَل   :وختن ل  يور ة خهلل   خسىض قل  خهلل ت ل   ْي  َر  َك ِلْلَمَلِسَكِة ِإنِّد َجاِعٌل ِدد َويِ 

ِليَفةً  ََ   . 37 سقى  ب خآلية   يأَلْرِض 
اِلٌق َ َ ًري   :ححة خهلل تنيلىك وت ل  ح ئاا  خ  ت ج  آلواو   ََ َْاَل َر  َك ِلْلَمَلِسَكِة ِإنِّد  ِإْي 

ْي  ه  { 17}ِمن ِطيٍن  وِحد َدَقع وي َله  َساِجِ ينَ  َدِإَيي َسوا ت  ِديِه ِمن ر  َْ  27 سقى  ب خآلية  َوَنَف
 .26 و
ََْ َل َنْفًسا ِ َغْيِر َنْفٍ  من  وخ   س خ نييةية حيل كل  وي مل ح صقحة حيةا قاومل قل  ت ل   

ََْ َل يلنااَ  َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها    َدَكَأناَما َأْحَيا يلنااَ  َجِميًعاَأْو َدَساٍ  ِدد يأَلْرِض َدَكَأناَما 
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يا } وقل  فر ل يةوي  مط ىبّ  ذكة بذ ك ىسق  خهلل  خإلس اوخ ظو  وخ   وخ  جةخا   ويط 
 .{وجب  ه بااكم ىرلما فال تظانمول ع   نفسي علادي إني ىرمت لنظ م

 ليفب خ  لس وت ا  ل  وخآليل  خ بةآنرة وخسجلوي  خ  نيقية خ قخىو  بصرغ خ ا  ر  كث    
كل )كو ة خ   س ت جقز تبرر هل ون ومل ت خيليفب هبل إت خس و ق  فلس و  حط سو  خ  لس 

 .فا منل قال خ  لس مجر ل( حيل كل  وي مل)حط   لن  وي ه وحط قال ن  ل بغ  ن س ( خ  لس
مور  خ ص     اخإلس  م قح  ومشق   ياقن  إ  خ  لس حمج ا ف يب  خإلس اذ ك هق ه ي  

وهبذه ختن لنرة خ  ل رة  َوَما َأْرَسْلَناَك ِإَّلا َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمينَ   :لفةوخ   ا حىسل  و لس ك
  حيلىا خسىض وحغلىهبل ب ضل حل تيةبا  حن س  خإلس اوخ   لجة خ يلحوة  وج رف خناية 

خفرتخء وهبالنل ب   خإلكةخه وج  خ  رف ف وات قوق ّ خ  لس و رس ك ل يةوج حط قر  ننيروة ح ا بر  
 .!! مهل سنيب خنايلىه

إ  آيل  خ اال ّ خ  زيز خ  خمرة إ  خ ةف  وخ   لجة وخ وا وخ  فف بل يت هي حج ط وخجمللو ة  
هي حج ط تبف ججة ت جا كل ختفرتخءخ  وت يط كل خس لىسل  خ يت ت صوة هلل  بل يت
ممط يربىو  سن  م  إزهلا  خإلس او ق ص ى  هذه خس لىسل  م ط ي ا نيق  إ   لإلس اب

 .  حلئمل خسن س خ نييةية ظو ل وم وخنل وس ك  
نظةت   خإلس اميثل كل حل سوف ممل مت مةو  وبرل  يطقيف  خ  ةيضة خسىورة خ يت بىن مورمل  

ة وح ى تطنير  حجالا خ يةي ة رخإلس ححلبقا ووخننيل  خسقخيف ا د  خس و ا   خ  و ة 
رة مورم  وت نيين موع ذ ك جبقا ووخننيل  فصوت فرمل خ بق  وجببت فرمل خس لئل خإلس ح

 .ي مبخاوف حذخهنيملخإلس حخ  قربة ح ونل  خ  ب  
ف ي  ل  خحلبقا و   ل  جةية ختمابلو وب لء ووى خ  نيلو  وحوخء خ ي لئة خ  ي رة فق  خسو ة  

وت  ححقىه  آيل  خ اال ّ خ  زيز   قق   نّل و ةخملهتل وخمانيلىهل وخ زخا خس و ا خ بليف ة موع ح
 :حط قلئل
-   ِِّمَن يْلَغد    ْ َْ   اَ ياَن يلر    . 652سقى  خ نيبة  خآلية  ََّل ِإْكَريَ  ِدد يل ِّيِن 
-   ََأَدَأنَت   ْكِر   يلنااَ  َح اى َيك ون وْي م ْمِمِنين  22 خآليةسقى  يقنس . 
-   َوْ ِل يْلَحق  ِمن را ِّك ْم َدَمن َ اء َدْلي ْمِمن َوَمن َ اء َدْلَيْكف ْر  سقى  خ امف خآلية 

62.  
-   ٌَدَيكِّْر ِإناَما َأنَت م َيكِّر  ٍَِم ِ م َصْيِطر  .66و 67سقى  خ غل رة خآلية  لاْسَت َعَلْي
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-   وَن ََا يْلَكاِدر   َوََّل َأن  ْم َعاِ   وَن َما َأْع      ََّل َأْع     َما َ ْع    وَن  ْ ْل َيا َأي 
  َلك ْم ِ ين ك ْم َوِلَد ِ ينِ  َوََّل َأن  ْم َعاِ   وَن َما َأْع      َوََّل َأَنا َعاِ ٌ  ماا َعَ    ْم 

 . 2 – 7خآلية  سقى  خ الفةو 
-   ََاك م  يللاه  َعِن يلاِييَن َلْم ِرج وك م مِّن ِ َياِرك ْم َأن ََّل َيْن َْ ي َقاِ ل وك ْم ِدد يل ِّيِن َوَلْم ي 

ْم ِإنا يللاَه ي ِحب  يْلم ْقِسِطينَ  َِ وه ْم َو  ْقِسط وي ِإَلْي  .2 سقى  خس اح ة خآلية َ َ ر 
وم  حل ويل م ة بط خخلطل ّ ىوي خهلل م   برت خسب س حمطع حهل خيورل مم خ نلء فر   
ه ل ما أعن  عمر بع علس لهلل أمار لنمؤمااع أه  إي ااء مع لألمان، أعناهم أمانا }

ألنفسهم وأمولنهم ونكاائسهم وص لانهم وسقامها وبري ها وسائر م  ها أنه ال تسكع  
كاائسهم وال تهسم وال يا قص ماها وال مع ىازها وال مع ص الهم وال مع شيء مع أمولنهم 

  .773ب  3 خ طربي تلىيإل خ ةسل وخسوقك ج {ال يضاة أىس ماهموال يكرهون ع   دياهم و 
 : ونلء   وصرة م ة بط خخلطل ّ ىوي خهلل م     وي بط ححرة جا حىسو  إ  نصلىى جنةخ  
  .773 ب 7خ  لىوا م ة حملا ج ا هرال ج(  تهم وال تف اهم عع دياهمآ)
خسب س ىحى هرا   ورمقو ق  سرته ذكة خبط خصقزي   س   م ة حن  جر  ل ذهب إ  برت  

خ رتخ ّ ومل يني  ح   إت حم ه فجلء ب ضل ثقب  ومحل ب ا خ رتخ ّ خسرتخك  مور   رزيو  فلقا ى ب  
حم   خ صلوا )نرش خس و ا فزخ  كل حل سرت خهلرال وب خ وخوحل  ربر  خ رمقو م  ه   لئةه  

 .( 772 وخ   قل  خ  و رة ب خإلس ا: م ر ي 
خحا ف خخلور ة م ة بط خخلطل ّ ىوي خهلل م   حط خ ص     خ ا ر ة ُملفة ح  ياخذ وق   

 .خس و ق  حط ب  ه ص ر   ججة فر ااق   و صلىى ك لئ م 
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 :الحق في التعلم* 
 

 و  و ا ج  خ ا و  ك ل وىو  بذ ك خ  صقب خحملا ة حط خ اال ّ خ  زيز  خإلس اك ل  
َلقَ  وس ة ىسق  خهلل صوع خهلل مور  وسو  حثل قق   نّل حط قلئل  ََ َْْرْأ ِ اْسِم َر َِّك يلاِيي    . ي

  .  َهْل َيْسَ ِوي يلاِييَن َيْعَلم وَن َويلاِييَن ََّل َيْعَلم ونَ  وقق   ت ل   
َ ى يللاَه ِمْن ِعَ اِ ِ  يْلع َلَماء وقق   ت ل   َْ  . ِإناَما َي
  .{ط ب لنب م فريضة}فق  خسجلوي  خ  نيقية ىف ت يفوب خ  و  إ  حةتنية خ  ةيضة  
 .{فض  لنبانم ع   لنبابس كفض ي ع   أدناكم}وبر ت ح ز ة خ  لمل  
خ يت ه    ذحامل ح  تا ل هل  هذخ خحل  جت ر ل  خإلس اد  خس و ا ي نيغي موع وو ة و  

رة حتبربل  اةخحام  خ   ورة وت  ر ل  بوقهب  خإلس ح و  لوخ    خحلبقا با كل حقخيفين خ  و ة 
 .وإنصلف  وإج لن  خإلس اوو لنل  قتئم  فق  ذ ك حط متلا م   

حيضل حط خ قخننيل  رة فمق خإلس ح و قخيف ا د  خس و ا   خ  و   حق العالجححل  
خسبل  موع ملت  خ  و ة حنق ىمليلهل ت   موع ذ ك وتلحة ب  وتقنني  آيل  خ اال ّ خ  زيز خ  خمرة 
إ  خ ةمحة خ يلحوة خ يت تاجلوز خس و  إ  حل سقخه مبل   ذ ك خحلرقخنل  خ نيا لء فض  مط 

لنرلىمون }حثل  خآلوحرا حط د  خس و ا ممط يابلاق  خ  رش   ن س خ  خى ف صقب
 وفي ك  ذي كلس ىرى} {يرىمهم لنرىمان لةىم مع في لألةض يرىمك مع في لنسماء

  .{ةىمة

: و  ص رف م ة بط خخلطل ّ حف خ ذحي خ ذي ون ه يا ق  حف تب ا س   قل     م ة 
. مث ححة    بةختب حط برت حل  خس و ا "ظ مااك أخ نا ماك لنجزية صغارل وتركااك كلارل"

حط خسو ة وخ يقخه  وخحلقخوث جت ل  و قخيف ا د  خس و ا   حرزخنرة برت حل   كل ذ ك ود ه
خ   ج و  كل حظلهة خ ةملية ختنا لمرة خ يت تباضرمل حجقخهل  وظةوفم   خس و ا جبل  

 .خإلس اوالجة   تن لنرة ل وتآزىخ ح م  و  ذ ك جت رج ظل  اةخحام  وتضلح 
ف ي ي فة حيب باة خ ص ي  ىوي خهلل م   كاب يل   بط خ ق ر    مب  خ ذحة سهل خحل    

أيّما شاخ ضبف عع لنبم  أو أصاب ه آفة مع : وجب ت نهم)وخ  ةخا وكلنقخ حط خ  صلىى 
مع بات مال ن غااا لف قر وصاة أه  دياه ي صسقون ع اه طرىت جزي ه وعا  للآلفات أو 

ََاك م  يللاه  َعِن يلاِييَن  ي   موع  ةمرة ذ ك قق   نل حط قلئل ( لنمس ماع هو وعاانه ََّل َيْن
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مْ  َِ وه ْم َو  ْقِسط وي ِإَلْي ِرج وك م مِّن ِ َياِرك ْم َأن َ َ ر  َْ  2 خس اح ة خآلية َلْم ي َقاِ ل وك ْم ِدد يل ِّيِن َوَلْم ي 
 .372خنظة خخلةخج ب 

  
  :الوزارة، الجيش، القضاء: تولي المناصب العامة*
تطّةا مو لء خس و ا ق خحع وح لصةيط إ  خ قظلئف خ يت مياط ح  ياقتهل خسقخيف ق  د   

 .خس و ا وخ قظلئف خ يت ت جقز هل  تق رمل
خ قتيل  خ يت تاصل ب حقى خ  بر   ت جقز ح  إ  خمجف خ  بملء موع : "ويفبل  خسلوى  

 ."يابو هل إت ح و 
  خ ذحرا كبلم   ملحة كلس و ا   خحلبقا خياضح : " ويبق  خ  كاقى مني  خ اةمي زي خ  

رة تيرتط  وا اف بني ا خإلس ح  خ  و ة خوخ قخننيل  إت خ  هذه خ بلم   يةو مورمل خساث لء هق 
فمذه خ قظلئف خ بوروة خ يت .. رة   خ يخ  وت تاا ي باني را  هللإلس حخخحلبقا تقخفة خ  بر   

رة حو تاصل هبل ويظمة فرمل م صة خ  يط خإلس حت ياوف هبل خ ذحي تبقا موع حسلس خ  بر   
بلىزخ فال  قصةهل موع خس و  سلئغل حبنيقت س  خ ذحي ت ييلىك خس و    ححقى خ  يلنل  و ت 

حجالا خ ذحرا خنظة خ  كاقى مني  خ اةمي زي خ  " رة حو يبقا مورملخإلس حر   فر ل ياصل بل  ب
 . 27 وخس الح ا ب

ف  جتقز تق رة خسقخيف ا د  خس و ا  خإلحلحة خ اربى وت وزخى  خ ا ةيا   جا ذهب  
 جقز تق  ب ا خ  و لء إ  نقخز تق  خسقخيف ا د  خس و ا وزخى  خ ا  رذ بيةوط خ رتيفقهل وت

خسقيف ق  د  خس و ا يطة خ بضلء إت   قضلء حهل خ ذحة وت جقز هل  تق  إحلى  خصرش حو 
 .إحلى  خصملو

 ححل خسيلىكة   متثرل خجملا ف   خجملل س خ  رلبرة فق  خيا م خ ذحرا حف خس و ا   خ  بر    
ك ل يذهب إ  ذ ك خ  كاقى مني  خ اةمي زي خ  مل يب  جلئ  وو  إ ةخكم    إوخى   ؤو  

تا ف  غ  خس و ا   خإلس اباقنر  حط  خإلس اخ  و ة وتاور م  بقظلئ مل وحف هذخ جن  وو ة 
وت اح ص ىهل هل  وت تضر  هب  بل تيةكم    حمنيلء خ  و ة وخس لمهة   إوخى   ؤوهنل حؤك خ 
نقخز خناخل ّ ممثورم     وس خسحة وتة رح حن  م    ضقيا  ححل خناخل ّ ممثورم     وس 
خسحة وتة رح حن  م    ضقيا  ف ةى نقخز ذ ك حيضل س  خ  ضقية    وس خسحة ت ر  إب خء 

وهذه خسحقى ت حلنف حط قرلا خ ةحي وتب مي خ  صح  وحاقحة ومةض حيلكل خ  لينيا وحنق ذ ك 
 . 24 خ  كاقى مني  خ اةمي زي خ  حجالا خ ذحرا وخس الح ا ب" ا هبل وح لمهام  فرملخ ذحر
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 :حماية األنفس واألعراض وجزاء من يعتدي عليها*  

 ج ظ خسن س وخسمةخض وخسحقخ  ونزخء خس ا ي مورمل ن س خسجالا : حتا  هذه خس لئل 
 .خ  لحة خ قخىو    خ اال ّ خ  زيز وخ   ة

 ف ور  محليام  حط خس و ا وحهل ( خإلحلا)إذخ مب  خ ذحة )يبق  خبط ق خحة   خ يةح خ اني   
 .(" خحلة ّ وحهل خ ذحة سن  خ ازا بل  م  ج ظم 

وخسصل   ذ ك ح  خحلرل  خ اةمية ج   ال خن ل  ويةخو بلحلرل  هذخ خ  رش خ اةمي   إيفلى  
وت خما خء موع ختن ل  مبخاوف ونقه خسذى خسحط وخ   ا وخ ةوع وذ ك حط د  خيذخء 

  .وخ   وخ 
وت ي نيغي خ  م  حط ذ ك ح  خ احةمي وخ  مي إمنل يب ل  حط حنل خس و ا وج ه  وو  " 

د ه  حط حهل خ اال ّ خ ذيط ي ريق    ك ف خس و ا فق  حل ي طني  موع خس و ا حط 
وه  خ  صلىى ( حهل خ ذحة)هل خ اال ّ حو جةص  مورم  ت نةا ح  ي  حب موع حهب  خها لا 

أال مع ظ م مباهسل )يبق  خ  يب صوع خهلل مور  وسو  وخ رمقو وكذ ك خجملقس و  مجوة ذ ك كو  
أو لن قصه وك فه فوق طاق ه أو أخ  ماه شا ا بغار طاب نفأ ماه فأنا ىجاجه يوم لنقاامة 

ال مع ق   مباهسل نه ذمة لهلل أ" وأشاة ةسول لهلل ص   لهلل ع اه وس م بإصلبه إن  صسةه
حيةن  خ نيرمبي  (وذمة ةسونه ىرم لهلل ع اه لنجاة وإن ةيحها ن وجس مع مسار  سلباع خريفا

ي خحلبقا   خإلس ححط كال ّ خسقورل  د  خس و ة   خجملا ف  66و 67خنظة خ ص حة 
 .خ  رلسة خ يةمرة ت  رف ون   نرب خ قخننيل   

 

 :الشرائع الخاصة في األحوال الشخصيةاالحتكام إلى * 

يةى خإلحلا خبق ج ر ة خن  ت جقز خ ا ةض هل    ح لحوام  وم ئبم  ختنا لمرة خ يت ت  
حبق منير  خسحقخ  ( ويبضع   ذ ك بر م    ذ ك ب جالا وي م يا  ى وةىهل إ  خس و ا 

  .32 ب
 

 :الواجبات* 

رة فرحا مل خ    خإلس حححل خ قخننيل  خسوبل  موع ملت  خسقخيف ا د  خس و ا   خ  و   
رة خإلس حممل تباضر  خسقخيف ة وخ  رش   ظل خ  و ة  (نهم ماناا وع اهم ما ع ااا)خ  لا خ بلئل 
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ل ببرة ي يوق  حتت يفلئوة خسؤخيذ  إذخ حيوقخ بقخنب حط خ قخننيل  خ قتئرة وخسل رة متلحل حث
 .خسقخيف ا حط خس و ا

ححل خ قخننيل  ختنا لمرة فقهنل ت يل و ط حباضرل  خ ا    وخ  رش حف خ غ  جر   
  .تاالحل
 .ظّل وو ة وخج      يباضر  خ اضلحط وخ اآزى با حفةخو خجملا ف خ ذي ي ريق  فرحل  خسووخى و
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 :الخـــــالصــــــة

رة وح ى خإلس حوي صة خ بق  ح  حقوقو جبقا ووخننيل  خسقخيف ا د  خس و ا   خ  و ة 
ي خإلس حتطنير  حجالا خ يةي ة مورم  ن ية ب   يبف ت خىس  وحبث  حط يفةم   ف خ  ب  

ونغةخفرة وكذ ك موع   يت خقاضامل ظةوم زحلنرةخ  و  وإملو  خ  ظة   ب ا نقخنني  خ  بمرة خ
 .ساجّ     ل  خ   قل  وخ  و  وخ ي ق ّ حط تطقىخ  وحل ص ى حط تيةي ل وقء حل خ

خ ةمحة خ  خمرة إ  ختىت لو ن لنرة و ايةي لت  خ يت تا   بل   لجة وخإلقلوى ب فلإلس ا 
بقحه هلل يل ب   وح اخو   سنيحلن  وت ل  وتاةمي  موع كث  حط يو  خ يت ن ل  إ  خس ز ة بلإل

موع حقخكنية خساغ خ  وخس اج خ  حط ي   نصقص  خس ز ة وحفملا مو لئ  قلوى  فلإلس ا
 .خسم ا خ     وبذ ك ت فف خ ينيمل  وختفرتخءخ 

 وهق ويط خ ةمحة وخسقخسل هق ويط كةخحة ختن ل  وويط جةية خ  بر   وويط خ   خ ة  لإلس اف 
  .خ يت تاجلوز خس و  إ  د ه حط بين ختن ل 

 خهلل و  خ اقفر  و         
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  نوالثانية والعشرالدورة 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 

 

 

 

 

 املرأة والواليات العامة يف الفقه اإلسالمي
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد 

 حسن علي الشاذلياألستاذ الدكتور 

 اخلبري يف املوسوعة الفقهية

 ن اإلسالمية بدولة الكويت حاليًابوزارة األوقاف والشئو وعضو هيئة الفتوى
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 اليات العامة يف الفقه اإلسالميتويل املرأة الو

 
نظرًا ألهمية هذا املوضوع ، وما حييط به من أبعاد اجتماعية، وأحكاا  
فقهية يف مجيع مراحل اإلنسان رجالً كان أو امارأة مذاذ يوجاإ وأن أن 

 :يلقى ربه جل شأنه ، فإنذي أتذاوله يف مخسة مطالب 
 

 .الته يف األرضخلق اإلنسان ورس: املطلب األول 
 .، حقيقتها وأنواعها عامة أو خاصة  هالوالي: املطلب الثاني 
 .الواليا العامة وخصائصها وشرائط توليها: املطلب الثالث 
 .حكم تويل املرأة والية من الواليات العامة : املطلب الرابع 

يف حكم احلاكم ودوره يف اختيار أحإ آراء اجملتهإين : املطلب اخلامس
 .حتقيقًا للمصلحة العامة  ئل املختلف فيهااملسا
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 .الإنيا  خلق اإلنسان ورسالته يف احلياة  : املطلب األول
: مهل  وع   خليفة اهلل في أرضه وجعله خلق اهلل اإلنسان: أواًل   
رجاًل كان أو امرأة صغيرًا أم  -لقد عنت الشريعة اإلسالمية عناية تامة وفائقة باإلنسان 

 مل خل  ُّ    ٹ ٹ ، هوذلك ألن اهلل سبحانه وتعالى خلقه وجعله خليفة في أرض كبيرًا ،

  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يمىم مم خم حم جم يل ىل

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه

 ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ

  ىل مل يك ىك مكلك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مثزث رث يت

 1) َّ ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل

 :بالمرأة  الرجل صلة: ثانياً 
، وبل  منمملا وأسلننمما ارر ، وخللق منله جوجله  عليله السل م آدم اهلل جلل ألهنه خلق

 .رجااًل نثيرًا ونساءً 
 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ 
 2 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه

 حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  ُّ    ٹ ٹ

 مف  خف حف جفمغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص

 هن من خنحن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك جكمق حق

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل  ٰه مه جه

 3 َّ ىه مه جه ين

 .ا عند اهلل هو أتقاهم موجعل أكرمه* 
                                                 

1
 . من سورة البقرة(  33 -33) رقم ...... ( وإذ قال ربك للمالئكة " اآلية  - 
2

 .سورة النساء (  1) رقم ...........  ( يا أيها الناس أتقوا ربكم " اآلية  - 
3

 .سورة البقرة (  33 -33) رقم .......... " وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك  "اآلية  - 
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 نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٹ ٹ ُّ 
 1َّ يث ىث

الووووذكورة عوووون عقوبتووووه، فالتفاضوووول بووووين النووووا  ط بوالتقووووو  هووووي اطحتووووراع بىاعووووة اهلل تعووووالى 
 .، ولكن بالتقو واألنوثة ، وط باألحساب واألنساب 

إن اهلل ط ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم "  وقال رسول اهلل 
 2" وأعمالكم 
وطيوووة وسووولىة علوووى مووووا يحووويى بوووه مووون األر  موووون  اهلل جووول شووووسنه ل نسوووانوجعووول : ثالثلللًا 

ينتفووب بهووا ويعوويا عليهووا ل، أو جموواد وسووخرها لووه  تامخلوقووات موون إنسووان ، أو حيوووان ، أو نبوو
 مف خف حف جف مغ  جغ مع جع ٹ ٹ ُّ نظام دقيق ، وحكمة بالغة  وفقيحيا و 
  3َّ خل حل جل مك  لك خك حك جكمق حق

 ىه مه جه ين ىن منخن  حن جن يم ىممم خم حم جم يلىل مل خل ٹ ٹ ُّ 
  4َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي  حي جي يه

 .وسخر ل نسان ما في السموات وما في األر  ووطه عليها 
 مهجه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ُّ ٹ 

  5 َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه

 ميزي ري  ٰى ينىن نن من زن رن مم ٹ ٹ ُّ 

 6َّ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني

الوطية التي وهبها اهلل تعالى لخلقه على كل ما في الكون لكل  هوهذا التسخير هو بعين
وفق الضوابى والشروى التي يفًا إنسان ذكرًا كان أو أنثى ، صغيرًا أو كبيرًا قويًا أو ضع

 .وضعها لكل وطية 

                                                 
1

 .سورة الحجرات (  13) رقم ................."  يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى " اآلية  - 
2

 .اجه عن أحمد بن سنان عن كثير بن هشامأخرجه مسلم عن أبي هريرة ، أخرجه ابن م........... " إن هللا ال ينظر إلى صوركم " حديث  - 
3

 .سورة الشورى(  22) رقم ..................":  ومن ءاياته خلق السموات واألرض " اآلية  - 
4

 .سورة األنعام  ( 133 -132) رقم ........." ذالكم هللا ربكم  ال إله إال هو " اآلية  - 

 - 
5

  ( . 23) سورة لقمان رقم .............." لسموات وما في األرض ألم تروا ان هللا سخر لكم ما في ا" اآلية  
6

 .سورة النحل (  12) رقم  ................"وسخر لكم اليل والنهار والشمس والقمر " اآلية  - 
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 .التعريف بالوالية : املطلب الثاني
 .لغة واصط حًا  انبين فيما يلي معناه :الوالية

وطيوة : ، وولوى عليوه  مالالوبفوت  الوواو وكسور ( ولوى ) مون الفعول  مسخوذة : الوالية في اللغة
ر والقوودرة توودبيتشووعر بال: الوطيووة بكسوور الووواو  نسوكوو: قووال ابوون األثيوور  –بكسوور الووواو وفتحهووا  –

الخىوة  –عليوه اسوم الووالي ، وقيول الوطيوة بالكسور يىلوق والفعل ، وما لوم يجتموب ذلوك فيهوا لوم 
 .بالفت  المصدر  –والوطية ، اإلمارة و 

، يقووال  -النصوورة  –الوطيووة بالكسوور السوولىان ، والوطيووة بووالفت  والكسوور  :وقللال ابللن السللني  
 .أي مجتمب النصرة  –ى وطية بالفت  والكسر هم عل
، مثل اإلموارة والنقابوة ،  اطسم –بالفت  المصدر ، والوطية بالكسر  -الوطية  : سيبويهوقال 

 1.ألنه اسم لما توليته وقمت به 
 2" هي تنفيذ القول على الغير ، شاء أو أبى  الوطية :تعريف الوالية اصط حاً 
 :بهوذا المعنوى يشوتمل جميوب الوطيوات العاموة والخاصوة وهوو : لوه الوولي ومن له الوطيوة يقوال 

كموووا ، كالقضووواء ، والحسوووية والمظوووالم والشووورىة :اإلماموووة العظموووى ، والخىوووة: العاموووة تشووومل 
الوطية على النف  كوطية شخص كبير على آخر صغير ، أو ما فوي : تشمل الوطية الخاصة 

مل الوطيووة علووى المووال ، كالوطيووة علووى المحجووور عليووه حكمووه ، كووالمجنون والمعتوووه ، كمووا تشوو
 ......سفه أو قصور عقلي ل

سوولىة يثبتهووا الشوورن إلنسووان معووين تتوووافر فيووه شووروى " أيضووًا بسنهووا  الوطيووة ويمكوون أن نعوور 
وحفظوه فوي إىوار  ، ..... "معينة ، تمكنه من رعاية المولى عليه من سلىة أو نفو  أو موال 

 3. ابى وقواعد لتصرفه حدده الشرن من ضو ما 
 
 

 
 

                                                 
1

 .لسان العرب ، والمصباح المنير ، وكشاف اصطالحات الفنون  - 
2

 .التعريفات للجرجاني والبركي  - 
3

 .الوالية على النفس راجع لها  - 
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 :باعتبار مصدرها أنواع الوالية 
الوطية قد تكون غير مستمدة من الغير وتسومى حينئوذ وطيوة أصولية ، وقود تكوون مسوتمدة مون 

 .الغير وتسمى حينئذ وطية نيابية 
 .، وقد تكون وطية خاصةوالوطية النيابية قد تكون وطية عامة

نفواذ التصور  عليوه ، بودون تفووي  منوههوي سولىة ع :والوالية العامة لوه،  لوى إلوعام الغيور واا
هذه السلىة برعاية أمور الدين وأمور الدنيا وبالنف  وبالمال والعور  ، وتهويمن علوى  تعلقتو 

ودرء المفاسوود عنهووا وموون ثووم مرافووق الحيوواة العامووة وشووئونها ، موون أجوول جلووب المصووال  ل مووة 
 دينيًا ودنيويًا شرن لتحقيق ثالثة أمور  منصباً  مامأو الخليفة ،أو اإل ولي األمر منصب كان

 زن رن مم ام يل ىل ٹ ٹ ُّ  : ارمر بالمعروف والنمي عن المننر: أولما 

 1 َّ ىي ني مي زي ريٰى ين ىن  نن من

 :أداء ارمانا  إلى أهلما : والثاني 
 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ٹ ٹ ُّ : الحنم بالعدل هوالثالث

 2 َّ مق حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص  خص

والمقصوود الواجووب بالوطيووات إصووالل ديوون الخلوق الووذي متووى فوواتهم خسووروا : قللال ابللن تيميللة 
ط يقوووم الوودين إط بووه موون أموور اخسوورانًا مبينووا، ولووم يوونفعهم مووا نفعوووا بووه فووي الوودنيا ، واصووالل موو

 3.دنياهم 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .سورة آل عمران  ( 134) رقم .............." ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير " اآلية   - 
2

  .سورة النساء  ( 33) رقم ............." إن هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها " اآلية   -
3

 . 122كمية ص ، والطرق الح 241 – 31 – 63ص  1مجموع الفتاوى جـ   - 



 7 

 تعيين رئيس الدولة
وقود قوال .. راسة الدين ورعاية الودنياعلى أن يكون للدولة رئي  يقوم على ح أجمب المسلمون

إن نصب اإلمام واجب ، قال اإلمام أحمد رضي اهلل عنه في روايوة محمود بون عوو  :العلماء 
اإلماموة : " وقوال الجوويني 1" الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بوسمر النوا  : " بن سفيان الحمصي 

ت الوودين والوودنيا، مهمتهووا حفووظ رئاسووة تامووة ، وععامووة عامووة تتعلووق بالخاصووة والعامووة فووي مهمووا
قامة الودعوة بالحجوة والسوي  ،  وكو  الخيو  والحيو ، واطنتصوا  الحرعة ، ورعاية الرعية، واا

بقااهوا علوى المسوتحقين ، إذ لوو "  للمظلومين من الظالمين واستحقاق الحقوق مون الممتنعوين واا
دهم عوووون اتبووووان توووورك النووووا  فوضووووى ط يجمعهووووم علووووى الحووووق جووووامب وط يووووععهم واعن ، وط يوووور 

خىووووات الشووويىان رادن ، موووب تفووونن األراء وتفووورق األهوووواء ، طنتثووور النظوووام ، وهلوووك األنوووام ، 
وتوثبوووت الىغوووام والعووووام ، وتحعبوووت اضراء المتناقضوووة ، وتفرقوووت اإلرادات المتعارضوووة، وملوووك 
األرذلووووون سووووراة النووووا  ، وفضووووت المجووووامب ، واتسووووب الخوووورق علووووى الراقووووب ، وفشووووت ونشووووبت 

، وتبووددت ( ذوو الشراسووة و الشوودة ) ات ، فاسووتحوذ علووى أهوول الوودين ذوو العرامووات الخصوووم
الجماعووات، وط حاجووة إلووى اإلىنوواب بعوود حصووول البيووان ، ومووا يووعن بالسوولىان أكثوور ممووا يووعن 

 2.ه . أ" بالقرآن 
 

 :واجبا  صاحب الوالية العامة 
: حقيق هذا الواجوب عودة أموورلتيلعم و يجب على صاحب الوطية العامة ، تقدم ما ا معرفنا م

 :منها
اطلتوووعام بسحكوووام الشوووريعة اإلسوووالمية فوووي كووول موووا يصووودر عنوووه مووون أقووووال وأفعوووال وموووا  -1 

 جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ٹ ٹ ُّ  .يتحلووى بووه موون أخووالق

 هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم

نساء َّ  هب مب  ٩٥3: ال

                                                 
1

 ( . 31) ص  1للخالل جـ: لسقة  - 
2

 . 24غياث األمم في التباس الظلم ص  - 
3

 .سورة النساء (  32) رقم ............. " يا إيها الذين أمنوا أطيعوا هللا " األية  - 
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 جس مخ جخ مح جح  مج ُّ ٹ ٹ  أداء ارمانللة نصلل  عليلله اكيللة النريمللة  -2

  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص  خص حص مس خس حس

 1  َّ مق حق

مووا موون عبوود يسووترعيه اهلل رعيووة ، يموووت يوووم يموووت "  وقوود نعلووت فووي وطة اطمووور وقوود قووال 
 2" اا لرعيته، إط حرم اهلل عليه الجنة غوهو 
 جع مظ حط مضخض حض جض مص  خص حص مس حج ٹ ٹ ُّ : العدل بين الناس  -3

ألن العدل هو قوام الدين والدنيا وبه صالل ،  3 َّ مق حق  مف خف حف جف مغجغ مع
أتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات "  قال رسول اهلل : وعن جابر رضي اهلل عنه قال : الخلق 

  واألمر بالمعرو  والنهي عن المنكر كما نصت عليه اضية الكريمة...... " يوم القيامة 
 مي زي ريٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل ٹ ٹ ُّ 

 4   َّ ىي ني

األمر بالمعرو  و النهي  مصدرهاوجميب الوطيات ،  بقدر قوته وهذا واجب على كل مسلم
 .عن المنكر 

قوال ابون  َّ وشااورهم فاي األمار  ٹ ٹ ُّ ، مأورة أهل العلم وذوي الرأي والتجربة  -4
 قووال اهلل" ومووا تشواور قوووم إلوى هوودوا... لمين المشوواورة أصول الوودين وسونة اهلل فووي العوا" العربوي 

 ىن  نن من زن رن مم  ٹ ُّ تعووالى مادحووًا موون يسوولكون هووذا المسوولك فقووال 
  5 َّ ني مي زي ري ٰى ين

أي ط يسوتبدون بوسمر ، وينهوون رأيهوم حتوى يسوتعينوا بغيورهم ممون يظون بوه  :قال ابلن العربلي
، وحصيلة عند جميب األمم مرضية  أن عنده مدركًا لعرضه ، وهذه سيرة أولية ، وسنة نبوية  

                                                 
1

 .سورة النساء (  33) رقم ............"  إن هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات " اآلية  - 
2

من حديث معقل بن  141ص  3، ومسلم جـ  127ص  13أخرجه البخاري فتح الباري جـ ......." ما من عبد يسترعيه هللا رعية  " حديث  - 

 .يسار واللفظ لمسلم 
3

 .سورة النساء (  33) رقم ............. " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " اآلية   - 
4

 . سورة آل عمران( 134)رقم .........................." يدعون إلى الخيرولتكن منكم أمة " األية  
5

 .سورة الشورى (  33) رقم ............... " والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصالة " اآلية  - 



 2 

ونظرًا لجسامة المهام والواجبات المكل  بها اإلمام كان من الضوروري : مامخلفاء واليا  اإل
موا يصودر عون اإلموام مون  أن يستعين بالعدول األكفاء في إنجاع مهامه ، وقد بوين الفقهواء أن

 : وطيات خلقائه أربعة أقسام 
ي جميوب فو مسوتنابون من تكون وطيته عامة فوي األعموال العاموة، وهوم الووعراء ألنهوم: أحدها 

 .النظرات من غير تخصيص 
وهووم األمووراء ل قوواليم والبلووودان ، ألن : موون تكووون وطيتووه عامووة فوووي أعمووال خاصووة : الثللاني 

 .النظر فيما خصوا به من األعمال عام في جميب األمور 
مووون تكوووون وطيتوووه خاصوووة فوووي األعموووال العاموووة، وهوووم مثووول قاضوووي القضووواة ونقيوووب : الثالللل  

الخوورا، ،وجووابي الصوودقات، ألن كوول واحوود موونهم مقصووور  ، ومسووتوفيالجيوووا وحووامي الثغووور 
 .على نظر خاص في جميب األعمال

وهووم مثوول قاضووي بلوود ، أو إقلوويم ، أو : موون تكووون وطيتووه خاصووة فووي أعمووال خاصووة : الرابلل 
مستوفي خراجه، أو جابي صدقاته ، أوحامي ثغره، أو نقيب جنده؛ ألن كل واحد مونهم خواص 

 .مل النظر مخصوص الع
 1.ولكل واحد من هاطء الوطة شروى تنعقد بها وطيته ويص  معها نظره 

 :ويلجم اإلمام من أمور ارمة عأرة أأياء 
حفووظ الوودين علووى األصووول التووي أجمووب عليهووا سوول  األمووة ، فووإن عا  ذو شووبهة عنووه : أحللدها

ون الووودين بووين لوووه الحجوووة وأوضوو  لوووه الصوووواب ، وأخوووذه بمووا يلعموووه مووون الحقوووق والحووودود، ليكووو
 .محروسًا من خلل، واألمة ممنوعة من العلل

بيونهم ، حتوى تظهور النصوفة ، فوال  تنفيذ األحكام بين المتشواجرين ، وقىوب الخصوام: الثاني 
 .يتعد  ظالم وط يضع  مظلوم 

حماية البيضة والذب عن الحوعة ليتصر  النا  في المعايا وينتشروا فوي األسوفار : الثال 
 .آمنين
قامة الحدود لتصان محارم اهلل تعالى عن اطنتهاك، وتحفظ حقوق عباده مون إتوال  إ :الراب 

 .واستهالك 

                                                 
1

 (  3، 7) ، األحكام السلطانية ألبي يعلى ص  31األحكام السلطانية للماوردي ص  - 
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تحصووووين الثغووووور بالعوووودة المانعووووة والقوووووة الدافعووووة ، حتووووى ط تظفوووور األعووووداء بغوووورة : الخللللامس
 .ينتهكون بها محرمًا ويسفكون فيها دمًا لمسلم أو معاهد

 .حتى يسلم أو يدخل في الذمة جهاد من عاند اإلسالم بعد الدعوة  :السادس
 .جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرن نصًا واجتهادا من غير عس  :الساب  
تقدير العىاء وموا يسوتحق فوي بيوت الموال مون غيور سور  وط تقصوير فيوه ، ودفعوه : الثامن 

 .في وقت ط تقديم فيه وط تسخير 
ا يفوضووه إلوويهم موون األعمووال ويكلووه إلوويهم موون  اسووتكفاء األمنوواء وتقليوود النصووحاء فيموو: التاسلل  

 .األموال ، لتكون األعمال مضبوىة واألموال محفوظة 
أن يباشووور بنفسوووه مشوووارفة األموووور وتصوووف  األحووووال ليهوووتم بسياسوووة األموووة وحراسوووة : العاألللر

 .ال بلذة أو عبادة ، فقد يخون األمين ويغا الناص غالملة، وط يعول على التفوي  تشا
يا داود إنا جعلناك خليفوة فوي األر  فواحكم بوين النوا  بوالحق وط تتبوب " هلل تعالى وقد قال ا

فلم يقتصر سبحانه وتعالى علوى التفووي  دون المباشورة ، وقود قوال النبوي صول اهلل  1 "الهو  
 . 2 "عن رعيته ئول كلكم ران وكلكم مس" عليه وسلم 

ذا قووام اإلمووام بحقوووق األمووة وجووب لووه علوويهم حقووان  الىاعووة ، والنصوورة ، مووالم يوجوود موون : واا
جهتووه مووا يخوور، بووه عوون اإلمامووة ، والووذي يخوور، بووه عوون اإلمامووة شوويئان ، الجوورل فووي عدالتووه، 

 .والنقص في بدنه
 

 ما يأترط فيمن يتولى الوالية العامة :
نظووورًا ألهميوووة  هوووذا المنصوووب وخىورتوووه ، وموووا يتىلوووب منوووه مووون أعموووال لرعايوووة أموووور الدولوووة 

وية، رعاية تامة ،ط تتسثر بسي مواثر يجرفهوا أو يبعودها عون تحقيوق هوذه األهودا  الدينية والدني
على الشروى التي يجب أن تتووافر فويمن يتوولى  نصناها آنفًا، اعتنى الفقهاء باليالثالثة التي ب

 :هذا المنصب ، ونبرع من هذه الشروى ما يلي 
، سالم فيمن يتولى الوطية العاموةإلوقد أجمب الفقهاء على اشتراى ا: اإلس م : الأرط ارول 

وذلك ألنه إنما يقووم علوى رعايوة أموور الودين والودنيا ، والمقصوود بالودين هنوا هوو الودين المنوعل 
 يصل اهلل عليوه وسولم فو على لسان النبي صلى اهلل عليه وسلم ، ولذلك كان خليفة رسول اهلل

                                                 
1

 سورة ص(  26) رقم ........." ود إنا جعلناك يا دا" اآلية  - 
2

 .أخرجه البخاري ومسلم عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما........." كلكم راع " الحديث  - 
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اهلل عليووه وسوولم  ىوقووال صوول ،ء بهوواالتووي جووا اإلسووالمية رعايووة وتنفيووذ مووا احتوووت عليووه الشووريعة
شويئين لوون تضوولوا بعوودهما ، كتوواب اهلل  " بعوودي تووارك فوويكم وفووي روايوة إنوويفوويكم  تركووت "شوسنهاب

فهمووا األصووالن اللووذان ط عوودول عنهمووا ،  1" ) وسوونتي ، ولوون يتفرقووا حتووى يووردا علووى الحووو  
لكتواب والسونة معلووم ل   إط بهموا والعصومة والنجواة فوي التمسوك بهموا ، فوجووب الرجووندوط ه

 " من الدين بالضرورة 
ألنووه ط عموول إط بعوود علووم ، وط " وبوودهي أن يكووون موون يقوووم علووى رعايووة ذلووك وتنفيووذه مسوولماً 

  .ومعرفة باألحكام التي احتوت عليها هذه الشريعة "علم بذلك إط بعد إيمان 
 خن حن جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ٹ ٹ ُّ 

  2 َّ  هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جه هن من

 

 الأرط الثاني : النفاءة في القيام بممام الوالية .
ذا كووان الكووو  فووي اللغوووة هوووو النظيوور ، فإننوووا نقصووود بهووا هنوووا أنوووه يجووب أن تكوووون صوووفات  ءواا

مساوية ومتفقة مب الصفات التي تحتا، إليها هوذه الوطيوة المرشو  لهوا بهاالشخص الذي يتميع 
الموووراد تعيينووه فيوووه موون أعموووال علووى مووون يتقلووده ، ولوووذلك  وتتعووين الكفووواءة بمووا يوجبوووه المنصووب

مووا تتىلبووه هووذه الوطيووات ، ولووذلك يجووب أن يعووين فيهووا أصوول   بوواختال تختلوو  هووذه الكفوواءة 
 .هذه الوطية المراد التعيين فيها  اختصاصاتالمرشحين ، وأقواهم في تحقيق 

موون أعمووال المسوولمين يجووب علووى ولووي األموور أن يتووولى علووى كوول عموول :" يقووول ابوون تيميووة 
مون أمور المسولمين  ي  ولمن : اهلل عليه وسلم قال  النبي  أصل  من يجده لذلك العمل ، فإن

شيئًا ، فولى رجاًل وهو يجد من هو  أصول  للمسولمين منوه فقود خوان اهلل ورسووله ، وفوي روايوة 
ان اهلل ، فقود خوهوو يجود فوي تلوك العصوابة أرضوى منوه و من قلود رجوال عموال علوى عصوابة ، " 

رواه الحوواكم وصوححه ، ورو  بعضوهم أنوه مون قووول " وخوان رسووله ، وخوان جماعوة الموامنين 
موون ولووى موون :" عموور طبوون عموور ، رو  ذلووك عنووه ، وقووال عموور بوون الخىوواب رضووي اهلل عنووه 

وهوذا " أمر المسلمين شيئًا فولى رجالً  لمودة أو قرابة بينهما ، فقد خان اهلل ورسوله والمسولمين

                                                 
1

 .في حجة الوداع فذكره   أخرجه الحاكم عن أبي هريرة ، قال خطب النبي ...... " تركت فيكم " حديث  - 
2

 .من سورة النساء ( 32) رقم ............" وا أطيعوا هللا يا أيها الذين آمن" اآلية  - 
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بحسووب قوودراتهم ، 1......ليووه ، فيجووب علووى اإلمووام البحووح عوون المسووتحقين للوطيووات واجووب ع
مكاناتهم العلمية والت  .جريبواا

للعمول فوي  كفواءتهن باعتبواربواب آخور  فويوقود تقودم النسواء فوي بواب علوى الرجوال *  2    
 : هذا الباب 

قووم بمصوالحها علوى انه يجب أن يقدم في كل وطية من هوو أ اعلم" جاء في الفروق للقرافي 
م فووي وطيوووة الحووروب مووون هووو أعووور  بمكائوود الحوووروب وسياسووة الجيووووا دموون هوووو دونووه ، فيقووو

اء  موووون هووووو أعوووور  باألحكووووام والّصووووولة علووووى األعووووداء ، والهيبووووة علوووويهم ، ويقوووودم فووووي القضوووو
" ، وأشوود تفىنووا لحجووا، الخصوووم ، وخوودعهم ، وهوو معنووي قولووه عليووه الصووالة والسووالم الشورعية

رضووي اهلل عنووه أي هووو أشوود تفىنووا لحجووا، الخصوووم وخوودن المتحوواكمين ، وبووه  يّ أقضوواكم علوو
ذا " يظهور الجموب بوين قولوه عليوه الصوالة والسوالم  أعلمكوم بوالحالل والحورام معواذ بون جبوول ، واا

كان معاذ بن جبل أعر  بالحالل والحرام كان أقضوى للنوا  غيور أن القضواء لموا كوان يرجوب 
ًا عائووودًا علوووى معرفوووة الحوووالل والحووورام ، فقووود يكوووون ر هوووا كوووان أموووإلوووى معرفوووة الحجوووا، والوووتفىن ل

اإلنسان شديد المعرفة بالحالل والحرام وهوو يخودن بسيسور الشوبهات ، فالقضواء عبوارة عون هوذا 
نكوووم تختصووومون إلوووّي ولعووول " الوووتفىن ، ولهوووذا قوووال عليوووه الصوووالة والسوووالم  إنموووا أنوووا بشووور ، واا

علوى نحوو موا أسومب ، فمون قضويت لوه مون  بعضكم يكون ألحون بحجتوه مون بعو  فسقضوي لوه
يتبوب حق أخية شيئًا فال يسخوذه ، فإنموا أقىوب لوه قىعوة مون النوار ، فودل ذلوك علوى أن القضواء 

 3.وأحوالها فمن كان لها أشد تفىنا كان أقضى من غيره ويقدم في القضاء  جا،الح
ات فووي بوواب حتووى يكووون المقوودم فووي بوواب ربمووا أخوور فووي بوواب آخوور  كالنسوواء مقوودم" ثووم قووال 

الحضوانة علووى الرجوال ، ألنهوون أصووبر علوى أخووالق الصوبيان ، وأشوود شووفقة ورأفوة ، وأقوول أنفووة 
عن قاذورات األىفال ، والرجوال علوى العكو  مون ذلوك فوي هوذه األحووال ، فقودمن لوذلك وأخور 

وأخوووورن فووووي اإلمامووووة والحووووروب وغيرهمووووا موووون المناصووووب ، ألن الرجووووال أقوووووم  الرجووووال عوووونهن
هوذا التقريور أن التقوديم فوي الصوالة ط يلوعم  باعتبواروطيات منهن ، ويظهور لوك بمصال  تلك ال

منوووه مووون حيوووح هوووو تقوووديم فوووي الصوووالة التقوووديم فوووي اإلماموووة العظموووى ، ألن األمانوووة العظموووى 

                                                 
1

 . 12، 11السياسة الشرعية ص  - 
2

ص  11الفرق السادس والتسعون بين من يتعين تقديمه ، وبين قاعدة من يتعين تأخيره في الواليات والمناصب ، واالستحقاقات الشرعية جـ  - 

137 . 
3

أقرأكم أبّي ، وأقرضكم زيد ، وأعلمكم بالحالل والحرام معاذ بن جبل ، " هللا عليه وسلم قال  ي عن النب" ورد في الصحيح " حديث  - 

 رضي هللا عنهم أجمعين " وأقضاكم علي 
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مشتملة على سياسة األمة ومعرفة مقاصود الشوريعة ، وضوبى الجيووا ووطيوة األكفواء ، وعوعل 
األعووداء ، وتصووري  األموووال وأخووذها موون مظانهووا ، وصوورفها الضووعفاء ، ومكافحووة األضووداد و 

 " في مستحقاتها إلى غير ذلك ، مما هو معرو  باإلمامة الكبر  
كلكووم ران " يوضوو  هووذه المسووئولية قووول رسووول اهلل صوول اهلل عليووه وسوولم " الوطيووة  ةمسوواولي* 

رعيتوه والرجول ران وكلكم مساول عن رعيته ، فاإلمام  الذي على النا  ران وهو مسئول عن 
فوي أهلوه وهوو مسوئول عون رعيتوه ، والمورأة راعيووة فوي بيوت عوجهوا وهوي مسوئولة عون رعيتهووا ، 
والخوووادم ران فوووي موووال سووويدة ، وهوووو مسوووئول عووون رعيتوووه ، والرجووول ران فوووي موووال أبيوووه ، وهوووو 

  1" مسئول عن رعيته ، فكلكم ران وكلكم مسئول عن رعيته 
، وقسم الخصوصية إلى جهوة الرجول وجهوة المورأة ،  المسئولية ، ثم خصص عمم: الحديح 

وووم   خووورًا تسكيووودًا لبيوووان الحكوووم أوًط  وآخووورًا ، فكووول شوووخص يتوووولى وطيوووة عاموووة أو آوهكوووذا ، ثوووم ع م 
    خاصة هو مسئول أمام اهلل تعالى عما قدم وما أخر في الدنيا وفي اضخرة 

 

 ارمانة : الأرط الثال  
، سووواء عامووة ، يجووب أن تتوووافر فووي كوول مسوولمشوورعية واألمانووة وكمووا تقوودم هووي صووفة  -1

 .في تصرفاته العادية أم كان في توليته وطية من الوطيات العامة أو الخاصة 
 جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ٹ ٹ ُّ 

يخبر اهلل تعالى  ، 2 َّ مق حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض
سمرة أن رسول اهلل عن أنه يسمر بإداء األمانات إلى أهلها ، وفي حديح الحسن 

وهو ، 3" أدِّ األمانة إلى من ائتمنك وط تخن من خانك " صل اهلل عليه وسلم قال 
يعمم جميب األمانات الواجبة على اإلنسان من حقوق اهلل على عبارة ، ومن حقوق 

 خئ ٹ ٹ ُّ  ،العباد وبينهم على بع ، وهي صفة ممدوحة في اإلسالم

،  4 َّ مت  خت حت جت هب مب خب حبجب هئ  مئ

                                                 
1

ص  2اللؤلؤ والمرجان عن ابن عمر رضي هللا عنهما ، واإلمام أحمد ، أبو داود والترمذي التيسير جـ  – 1122أخرجه البخاري ومسلم رقم  - 

212 . 
2

 سورة النساء (  33) رقم ................." إن هللا يأمركم أ، تؤدوا األمانات " اآلية  - 
3

 .رواه اإلمام أحمد أصل السنن ................" أذ األمانة إلى من " حديث  - 
4

 .سورة القصص (  26) رقم ............." قالت أحداهما يا أبت " اآلية  - 



 14 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي  مي خي حي جي يه ٹ ٹ ُّ 
 1 َّ نب مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ

نهوا : " وقال عليه الصالة والسالم ألبي ذر رضي اهلل عنه في اإلمارة  إنها أمانوة ، واا
ورو  2" يووووم القياموووة خوووعي ونداموووة ، إط مووون أخوووذها بحقهوووا ، وأد  الوووذي عليوووه فيهوووا 

إن النبوي صول اهلل عليوه وسولم "  عنوه البخاري في صحيحه عن أبي هريورة رضوي اهلل
وما اضاعتها قوال إذا : إذا ضيعت األمانة انتظروا الساعة ، قيل يا رسول اهلل " قال 

 3" ُوسِّد  األمر إلى غير أهله فانتظر اساعة 
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ٹ ٹ ُّ  قال الماوردي في تفسير

 َّ مق حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص  خص حص
 : اويل أربعة أق
 .أنه عنى وطة أمور المسلمين، وهذا قول شهر حوشب ، ومكحول، وعيد بن أسلم  :أحدهما
 .أنه أمر السلىان أن يعظ النساء ، وهذا قول ابن عبا   :والثاني 
أنووه خوىوب بووذلك النبووي صوولى اهلل عليوه وسوولم فووي عثمووان بون ىلحووة أن يوورد عليووه : والثاللل  

 .جريج مفاتي  الكعبة ، وهذا قول ابن 
  أنوه فوي كولِّ مواتمن علوى شويء، وهوذا قوول ُأب وّي بون كعوب والحسون وقتوادة وقود رو  :والراب  

أد األمانوة إلوى مون ائتمنوك وط تخون مون " قتادة عن الحسن أن النبي صل اهلل عليه وسلم قوال 
 " خانك 

 العدالة: الأرط الراب  
 مخ جخ مح جح  مج حج ٹ ُّ ٹ  وقد سبق  أن أشرنا إلى ذلك في واجبات اإلمام تنفيذا

 حف جف مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس

 . 4 َّ مق حق  مف خف

                                                 
1

 سورة يوسف(  33،  34) رقم .............." الملك ائتوني به وقال " األية  - 
2

 .أخرجه مسلم ............" إنها أمانة " حديث  - 
3

 .أخرجه البخاري ................." إذا ضيعت األمانة " حديث  - 
4

 .سورة النساء (  33) رقم ....................." وإذا حكمتم بين الناس " اآلية  - 
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 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ 
 ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه  ىه مه جه ينىن
 1 َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 حت جت هبمب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ ٹ ٹ ُّ 

 جض مص خص  حص مسخس حس جسمخ جخ مح جح مجحج مث  هت مت خت

 2 َّ خض حض

 

 ورة الذن:الأرط الخامس 
ونبورع فيموا يلوي آراءهوم فوي توولي في اشتراى الذكورة في الوطية العاموة : اختلف الفقماءوقد 

 المرأة الخالفة 
 :ثم آراءهم في توليها بع  الوطيات العامة األخر  ( رئاسة الدولة ) 

فقوود أقرتهووا الشووريعة اإلسووالمية للموورأة والرجوول علووى حوود سووواء ، فتملووك  :أمللا الواليللة الخاصللة
لمرأة بموجب هذه الوطية ما يملكه الرجل ، إذ تملك مثاًل التصور  فوي شوئون نفسوها الخاصوة ا

بهووا، فلهووا ذمووة مسووتقلة، وأهليووة كاملووة، بهووا تملووك حووق التصوور  فووي أموالهووا بيعووًا وشووراء وهبووة 
جارة وغير ذلك من التصرفات، ولي  لعوجها وط ألحد من أهلها أو غيرهم حوق معهوا فيهوا،  واا

ا صحيحة نافوذة، ماداموت تسوير وفوق ضووابى الشوريعة اإلسوالمية وقواعودها المىبقوة وتصرفاته
 .على الجميب

 وقاسووومًا، . وأجمعووووا علوووى أنهوووا يجووووع أن تكوووون المووورأة وصووويًا، ووكوووياًل :  قلللال السلللمناني
وأمينووًا، وأنهووا كالرجوول فووي سووائر العقووود، والحوودود، وأنهووا أولووى موون الرجوول بالحضووانة والتربيووة، 

بل قولها فيما ط يىلب عليه الرجوال، وط يقبول قوول الرجوال فوي ذلوك، واختلفووا فوي وطيوة وأنها يق
 .ولها النظارة في األوقا  النكال 

 
 

                                                 
1

 .من سورة النساء (  133) رقم ................" يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط " آلية ا - 
2

 .من سورة المائدة (  3) رقم ................." يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين هلل " اآلية  - 
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 الخالفة تولي حق المرأة في: أواًل 

ط يجووووع أن تتوطهوووا المووورأة، ( أي الخالفوووة)علوووى أن اإلماموووة العظموووى ( 1)قووود اتفوووق الفقهووواء 
، وظواهر الحوديح ط يقصود بوه (2") ن يفل  قوم ولوا أمورهم امورأةل "للحديح الشري  الصحي  

مجوورد اإلخبووار عوون عوودم فووالل القوووم الووذين يولووون الموورأة أموورهم ؛ ألن وظيفتووه صوولى اهلل عليووه 
وسوولم بيووان مووا يجوووع ألمتووه أن تفعلووه، حتووى تصوول إلووى الخيوور والفووالل، ومووا ط يجوووع لهووا أن 

نمووا يقصوود صوولى اهلل عليووه وسوولم بووه نهووي أمتووه عوون تفعلووه، حتووى تسوولم موون الشوور والخسووران، و  اا
مجاراة الفر  في إسناد شيء من األمور العامة إلى المرأة، وقد سواق ذلوك بسسولوب مون شوسنه 

لووون "أن يبعوووح الحريصوووين علوووى فالحهوووم وانتظوووام شوووملهم علوووى اطمتثوووال، وهوووو أسووولوب القىوووب 
وط شووك أن النهووي : ورهم، ثووم قووالوا بووسن عوودم الفووالل مووالعم لتوليووة الموورأة أموورًا موون أموو.." يفلوو 

المستفاد من الحديح يمنب كول امورأة فوي أي عصور مون العصوور مون أن تتوولى الوطيوة العاموة 
وذلووك بجانووب األدلووة التووي اسووتدل ... وهووذا مووا فهمووه الصووحابة رضوووان اهلل علوويهم وىبقوووه ... 

 .بها المانعون من توليها الوطية العامة والتي ستستي بعد ذلك
 

 .باقي الواليات العامة تولي حق المرأة في: انيًا ث

وطيوة  ،حسوبة وطيوة الووعارة ، وطيوة القضواء ، وطيوة ال -عودا الخالفوة: الواليا  العاملة أملتو 

 ....." المظالم ،وطية الشرىة ، وطية اإلمارة على الجهاد 

 .وطيات ونعر  فيما يلي آراء الفقهاء في وطية المرأة ألي وطية من هذه ال

 :والية الوجارة: أواًل 
 يسوتوعر فهوي أن: موا وعارة التفووي سف( وعارة التفووي ، ووطيوة التنفيوذ ) وتشتمل هذه الوطية 
مضواءها تدبيراإلمام من يفو  إليه  ، وهوي وطيوة مشوروعية، اجتهواده علوى  األمور برأيوه ، واا

 جغ مع جع مظ حط ٹ ُّ ٹ فقد ىلوب ذلوك موسوى عليوه الصوالة والسوالم مون ربوه جول شوسنه 

 1َّ جك مق حق مف خف حف  جف مغ

                                                 
1

 ١٣ - ٩٢: طه ............"وأجعل لي وزيرا من أهلي " األيات  - 
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فإذا جاع ذلك في النبوة كان في اإلمام أجوع ، وألن ما وكل ل مام من تدبير األمة ط يقودر 
ونيابوووة الووووعير المشوووارك لوووه فوووي التووودبير أصووو  فوووي تنفيوووذ  نابة ،إط باسوووت اهوووعلوووى مباشووورة جميع

مووون  منوووببعووود عووون العلووول ، وأاألموووور مووون تفووورده بهوووا ليسوووتظهر بوووه علوووى نفسوووه ، وبهوووا يكوووون أ
 ...."الخلل

شووروى اإلمامووة ،بوول وأن يكووون موون أهوول الكفايووة قووال الموواوردي ويعتبوور فووي تقليوود هووذه الوووعارة 
 ن  يِّ والنوواظر فوويمن ُعووفيمووا وكوول إليووه، وموون ذلووك يتبووين لنووا عوودم جووواع تووولي الموورأة هووذه الوووعارة ، 

 ءموووون اختصاصوووواتها أنهووووا الوووورد فووووي هووووذه الوووووعارة يشووووعر بجسووووامة هووووذه المهووووام ، التووووي يتبووووين
، واليد اليمنوى ، والعقول المسواند ل موام فوي مسويرته الوظيفيوة ، ولوذلك يشوترى فيوه موا والمساعد

 1.يشترى في اإلمام 
فحكمهوووا أضوووع  وشوووروىها أقووول ، ألن النظووور فيهوووا مقصوووور علوووى رأي  :أملللا وجارة التنفيلللذ

لرعواة والوووطة ، يوادي عنوه موا أموره وينفووذ اإلموام وتودبيره ، وهوذا الووعير وسووى بوين اإلموام وبوين ا
عنه ما ذكره ويمضي ما حكم ويخبر بتقيد الوطة وتجهيع الجيوا ، ويعر  عليه موا ورد مون 

ال و فوي تنفيوذ األموور ، ولوي  بو عوينمهم ، وتجدد من خبر ملم ، ليعمل فيه ما يامر به فهو م
 " متقلدًا لها وط عليها 

ن :  ل الملاوردي وأبلو يعللىقلاأما تعيلين الملرأة فيملا فقلد  ط يجووع أن تقووم بوذلك إمورأة ، واا
روفة عن النساء قوال النبوي صول اهلل صكان خبرها مقبوًط ، لما تضمنه من معاني الوطيات الم

إط أن هوذه الووعارة وعارة تنفيوذ  2.متفوق عليوه " لن يفل  قووم ولووا أمورهم إلوى إمورأة " عليه وسلم 
 .ومن ثم فيقل خىرها عن وعارة التفوي  واخبار اإلمام عما يتم ، 

 

 والية القضاء: ثانياً 
 :فقد اختلف الفقماء في جوجا تولية المرأة القضاء ولمم ث ثة آراء 

يوور  عوودم جووواع توليووة الموورأة القضوواء، واسووتدلوا ( 3)وهووو رأي جمهووور الفقهوواء :الللرأي ارول 
وألن القاضوي يحضور محافوول  1"  مورأةلون يفلو  قوووم ولووا أمورهم ا "بقولوه صولى اهلل عليوه وسولم 

                                                 
1

 . 62األحكام السلطانية للماوردي ص  - 
2

 .رواه أحمد والبخاري والترمذي عن أبي بكرة .............." لن يفلح قوم " حديث  - 
3

 .هو رأي المالكية والشافعية والحنابلة  - 
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غير مواهلين الرجال، ويحتا، فيه إلى كمال الرأي ومشاورة العلماء، والنساء ومشاكل الخصوم 
المداينوووة نسووويانهن فوووي آيوووة  موووا يعتوووريهن مووون ، وقووود نبوووه اهلل تعوووالى إلوووىلوووذلك بحكوووم ىبيعوووتهن

 مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث مث ٹ ٹ ُّ 
 2 َّ خم ىننن من  زن رن مم ام يل ىل

ويور  الحنفيوة أن قضواء المورأة جوائع فوي كول شويء إط فوي الحودود والقصواص  :الرأي الثاني
اعتبووارًا بشووهادتها فيمووا يجوووع شووهادتهن فيووه وحوودهن أو مووب الرجووال ، ألن فووي الشووهادة معنووى 

قوووال ابوون الهموووام . ط تقبوول فوووي ذلووك  االوطيووة، وط يجوووع فوووي الحوودود والقصووواص؛ ألن شووهادته
ليسووت بشوورى إط للقضوواء فووي الحوودود والوودماء، فتقضووي الموورأة فووي كوول شوويء إط وأمووا الووذكورة ف"

 3...ونصوا على أن مقلدها آثم للحديح " فيها
وحكوي عون ابون جريور  عودا الخالفوة، – القضواءيور  أنوه يجووع للمورأة أن تلوي :الرأي الثالل  

ن تكووون مفتيووة فيجوووع الىبووري أنووه أجوواع للموورأة تقلوود القضوواء مىلقووًا، وعلوول وطيتهووا بسنووه يجوووع أ
أموا  للحوديح المتقودم  –عودا الخالفوة  –وأجاع ابن حوعم لهوا أن تلوي الحكوم . أن تكون قاضية 

أنوه ولوى الشوفاء "وقود روي عون عمور بون الخىواب رضوي اهلل عنوه باقي الوطيات فقود أجاعهوا ، 
عوجهوا وهوي المورأة راعيوة علوى موال "وأنوه صولى اهلل عليوه وسولم قوال " . امرأة من قومه السووق
، وألنها مخاىبة باألمر بالمعرو  والنهي عن المنكور كالرجول، وبقوول اهلل "مسئولة عن رعيتها

مووون سوووورة النسووواء، وهوووذا  85اضيوووة ..." إن اهلل يوووسمركم أن توووادوا األمانوووات إلوووى أهلهوووا "تعوووالى 
لووونص متوجوووه بعموموووه إلوووى الرجووول والمووورأة، والحووور والعبووود، والووودين كلوووه واحووود، إط حيوووح جووواء ا

 ( 1...)بالفرق بين الرجل والمرأة، وبين الحر والعبد فيستثني من عموم إجمال الدين 
 

 
 
 

                                                                                                                                                    
1

 .121ص  4ل السالم جـ ويراجع سب 122ص  3فتح الباري جـ )  13ص  6أخرجه البخاري ص .................." لن يفلح قوم " حديث  - 
2

 ( . 232) سورة البقرة رقم ............" واستشهدوا شهيدين من رجالكم " األية  - 
3

، والقوانين الفقهية البن جزي، وروضة  623ص  1، وأدب القضاء للماوردي جـ  32ص  2، والمغني جـ 123ص  3فتح الباري جـ  - 

 4، ومغني المحتاج جـ 321،  337ص  6القضاء والحكم ، وفتح القديرجـ) ز توليتها في الجميع ، ونقل أنه يجو 33ص  1الطالبين للسمناني جـ

 . 422ص  2، والمحلى البن حزم جـ 373ص 
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 . والية الحسبة: ثالثًا 
التوودبير والنظوور ، وموون  اسووم موون اطحتسوواب ، وموون معانيهووا األجوور ، وحسوون: الحسللبة لغللة 

أيهوا " نوه معاني اطحتساب البدء إلى ىلب األجور وتحصويله ، وفوي حوديح عمور رضوي اهلل ع
  "النا  احتسبوا أعمالكم ، فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله ، وأجر حسبته 

هي األمر بالمعرو  إذا ظهر تركه والنهوي عون المنكور إذا 1:الحسبة في اصط ح الفقماء 
 2.ظهر فعله 

 بوالحسووبة وطيووة شوورعية ، ووظيفووة دينيووة تلووي فووي المرتبووة وظيفووة القضوواء ، إذ أن وطيووات رفوو
: وطيوووة المظوووالم ، وتليهوووا : أسوووماها وأقواهووا : المظووالم عووون النوووا  علوووى العموووم ثوووالح مراتوووب 

 3.وطية الحسبة : وطية القضاء ، وتليها 

 :أروط المحتسب 
 : اأترط الفقماء في المحتسب الأروط التالية 

اإلسوووالم شووورى لصوووحة اطحتسووواب لموووا فيوووه مووون السووولىة وعوووع التحكووويم ، وألن فوووي األمووور  -1
 .....والنهي نصرة للدين فال يكون من أهلها من هو جاحد ألصل الدين 

وهووووو شوووورى فووووي جميووووب التكووووالي  .. التكليوووو  شوووورى لوجوووووب اطحتسوووواب وتووووولي وطيتهووووا  -2
 ..الشرعية كما نعلم 

ة لوويعلم مووا يووسمر بووه ومووا ينهووى المووًا بسحكووام الشووريعوذلووك بووسن يكووون المحتسووب ع: العلووم  -3
 .عنه
وهي هيئة راسخة في النف  تمنوب صواحبها مون اقتورا  كبيورة ، أو صوغيرة دالوة : العدالة  -4

 " .إن اهلل يسمر بالعدل " اهلل تعالى على الخسة ، أو مبال يخل بالمروءة ، وقد قال 

                                                 
1

 ، المحلى البن حزم  266، وألبي يعلى ص  243األحكام السلطانية للماوردي ص  - 
2

 . 223ص  17الموسوعة الفقهية جـ - 
3

 – 1622، وأحكام القرآن البن العربي ص  242،  241، واالحكام السلطانية للماوردي ص  232لطرق الحكيمة ص الحسبة البن تيمية، وا - 

 . 177،  176،  146، وغياث األمم في التباس الظلم للجويني ص  1633
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، وأجواع الوبع  ألحواد النوا  القيوام  اإلذن من جهة اإلمام ، أو الوالي بتعيين المحتسوب -8
بالحسووبة ، وجعوول الغعالووي أن الوووعظ واإلرشوواد ط يحتووا، إلووى إذن بخووال  بوواقي أنوووان مراتووب 

 .الحسبة ، كالتغيب ، والمتب بالقهر من المباشرة ، والتخوي  والنهي بالضرب 
يد ذلك ابن اشترى ىائفة من الفقهاء فيمن يتولى الحسبة أن يكون ذكرًا ، وأ: الذكورة  -6

 " لن يفل  قوم ولوا أمرهم امرأة " العربي ، والقرىبي للحديح 
 .تها آخرون لما ثبت من أن سمراء بنت نهيك األسدية كانت تتولى هذه المهام يولتوأجاع 

جوواء فووي كتوواب اطسووتيعاب طبوون عبوود البوور أن سوومراء بنووت نهيووك كانووت موون ربووات الوووعظ ، 
، وعمورت ىوويال، وكانوت تمور باألسوواق وتوسمر بوالمعرو   أدركت النبي صلى اهلل عليه وسلم

رو  عوون عموور  1.وتنهووى عوون المنكوور ، وتضوورب النووا  بسوووى معهووا إذا خووالفوا تعوواليم الوودين 
رضووي اهلل عنووه أنووه ولووى الشووفاء بنووت عبووداهلل وطيووة الحسووبة فووي السوووق ، وهووي موون الوظووائ  

 2 العامة
ذا ص  هذا الخبور ، كوان ذلوك دلوياًل علوى جو واع توليوة المورأة وطيوة الحسوبة ، وبخاصوة أنوه واا
وفي األسواق ، وبخاصوة فوي ، وفي الجامعات ، يحتا، إليها كثيرًا في كثير من مجال  العلم 

المحووال التووي تبيووب األشووياء النسووائية ، أو تقوووم بووبع  مووا يلووعم النسوواء موون أمووور حياتيووة وفووي 
 .............ي المجاطت الىبية الحروب ، بل وفي مراكع الشرىة ، وفبع  المهام في 

 

عرض عام لبعض األدلة اليت استدل بها البعض على عدم جواز تولية املررة  الويارا    

 .العامة ، واألدلة األخرى ملن اوافق على توليتها الوياا  العامة 

، وأنووه مقصووور علووى الرجووال إذا توووافرت فوويهم للموورأة أن هووذا الحووق غيوور ثابووت : الللرأي ارول
 .وى معينة، وضحها الفقه اإلسالمي شر 
 
 

                                                 
1

 . 242 – 233، وفيه نساء أخريات ص  232أعالم النساء ، من المجلد األول ص  - 
2

 63ص  1ـ المحلى البن حزم ج - 
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 : أما اكيا  القرآنية العامة، فمنما  ( أ
ووة  و اللّووُه  : قولووه تعووالى -1 ل ووُيْهن  د ر ج  وواْل ع  ْللرِّج  ل ووُيْهن  بْوواُلم ُعُروْ  و  ل هُوون  ْمُثووُل ال ووْذي ع  و 

ُكووويم   ْعيوووع  ح  مووون سوووورة البقووورة، أي للرجوووال علووويهن منعلوووة، وعيوووادة  225اضيوووة  ع 
، قوووال ...درجوووة الرجووول بعقلوووه وقوتوووه علوووى اإلنفووواق، وبالجهووواد، والميوووراح، والديوووة 

 (.1)القرىبي، هي درجة تقتضي التفضيل 
ووواْلُكُم ف ووووْإن ل وووُم ي ُكون ووووا ر ُجل وووُيْن ف ر ُجوووول   : وقولوووه تعوووالى -2 وووْهيد ُيْن موووون رِّج  و اُست ُشووووْهُدوُا ش 

ُون  ْمن  الشُّه د   ا اأُلُخور  و اُمر أ ت اْن ْمم ن ت ُرض  ا ف تُوذ كِّر  ْإُحود اُهم    اء أ ن ت ْضول  ُإُحود اُهم 
فجعوول اهلل تعووالى شووهادة الموورأتين مووب الرجوول جووائعة . موون سووورة البقوورة  252اضيووة 

مب وجود الرجلين في هذه اضية ولم يذكرها في غيرها، فسجيعت فوي األمووال دون 
ة جهوووات تحصووويلها وعمووووم غيرهوووا؛ ألن األمووووال كثووور اهلل أسوووباب تحصووويلها لكثووور 

أنوه يتعوذر : البلو  بها وتكررها، وجعل شهادة المورأتين تعودل رجواًل، لمعوان منهوا 
... حضورهن مجال  الحكوام، وحفظهون وضوبىهن دون حفوظ الرجوال وضوبىهم 

 (.2)وأجاع العلماء شهادتهن منفردات فيما ط يىلب عليه غيرهن للضرورة 
اُل ق و   : وقوله تعالى  -3 ل وى ب ُعو   الرِّج  وُهُم ع  ل  اللّوُه ب ُعض  ا ف ض  ل ى النِّس اء ْبم  اُمون  ع 

ووا أ نف قُوووُا ْمووُن أ ُمووو اْلْهُم  ْبم  أي الرجووال قوامووون علووى  .موون سووورة النسوواء 34اضيووة  و 
النسواء ولهووم وطيووة علوويهن بمووا فضولهم اهلل تعووالى علوويهن، بالنفقووة علوويهن ،والوودفان 

(  3 )م واألمراء، ومن يغعو، ولي  ذلك فوي النسواءعنهن، وأيضًا فإن فيهم الحكا
 ...نما لم يوجب عليمن جمعة أو جماعا  أو ص ة عيد 

إن اهلل قووود أمووورك أن : وروي أن عموووارًا رضوووي اهلل عنوووه قوووال لعائشوووة رضوووي اهلل عنهوووا 
ماعلوت قوواط :يوا أبوا اليقظوان : فقالوت ( يشير إلى خروجهوا فوي موقعوة الجمول)تقري في منعلك 

وذكووور الثعلبوووي وغيوووره أن عائشوووة  الحمووود هلل الوووذي جعلنوووي كوووذلك علوووى لسوووانك،: ، فقوووال للحوووق
 .رضي اهلل عنها كانت إذا قرأت هذه اضية تبكي حتى تبل خمارها

 
                                                 

1
 . 236ص  1، ويراجع أحكام القرآن البن العربي جـ 123ص  3القرطبي جـ  - 
2

 .321ص  3القرطبي جـ - 
3

 . 163ص  3القرطبي جـ  - 
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 :وأيضًا النصوص العامة من السنة المحذرة من إسناد هذه ارمور للنساء، منما ( ب
غنيوااكم بخالءكوم، وأمووركم إلوى إذا كوان أمورااكم شوراركم وأ"قوله صلى اهلل عليوه وسولم 

 ( .  1 " )نسائكم، فبىن األر  خير لكم من ظهرها
جوور  العموول منووذ عموون النبووي صوولى اهلل عليووه وسوولم، :  قووال أصووحاب هووذا الوورأي :وأيضللًا ( ،

والخلفوووواء الراشوووودين والصووووحابة والتووووابعين علووووى عوووودم توليووووة الموووورأة وطيووووة عامووووة أو قضوووواء، ط 
، ولووو جوواع اشووتراكها أو عرفووت منهووا الصووالحية لووذلك لمووا  ن الرجووالمسووتقلة، وط مووب غيرهووا موو

موور مثوول هووذا الووعمن الىويوول دون توليتهووا خصوصووًا وأن هنوواك الفضووليات موون النسوواء الالتووي 
 (. 2 )اشتهرن بالعلم ورجاحة العقل، وحسن المشورة كسمهات المامنين 

  عاموووة، فكوووذلك ط تصووول  واسوووتدلوا بالقيوووا  علوووى عووودم جوووواع إمامتهوووا فوووي الصوووالة للنوووا( د
 .للوطية العظمى وغيرها من الوطيات العامة 

وأمووا المعقووول فقووالوا إن الفوووارق الىبيعيووة بووين الرجوول والموورأة تحووول دون موون  الموورأة هووذا ( هووو
وذلووك ألن الموورأة بمقتضووى الخلووق والتكوووين مىبوعووة علووى غرائووع تناسووب .. النووون موون الوطيووة 

، وتربيتووه، وهووذه قوود جعلتهووا ءوهووي مهمووة األمومووة، وحضووانة الوونا المهموة التووي خلقووت ألجلهووا،
ذات تسثر خاص بدواعي العاىفة، وهي مب هذا تعر  لها عوار  ىبيعية تتكرر عليها فوي 
األشهر واألعوام من شوسنها أن تضوع  قوتهوا المعنويوة، وتووهن مون ععيمتهوا فوي تكووين الورأي 

فوووي سوووبيله، وهوووذا شوووسن تقووور بوووه المووورأة، واألمثلوووة والتمسوووك بوووه، والقووودرة علوووى الكفوووال والمقاوموووة 
الواقعية تدل على أن شدة اطنفعال والميل مب العاىفة من خصائص المرأة في جميب أىوارها 

 (.4...)وعصورها 

، ( 3 ()الخليفوة) عودا رئاسوة الدولوة ، ماير  جواع تولي المرأة الوطيوات العاموة :الرأي الثاني
ومون وقوائب فوي التواري   كتاب الكوريم ومون السونة النبويوة المىهورة،من الومما قد يستدل به لهم 

 :اإلسالمي 

                                                 
1

 . 123ص  1التيسير جـ  –أخرجه الترمذي ،وقال حديث غريب ...................." إذا كان أمراؤكم " حديث  - 
2

 . 333ص  11المغني جـ  - 
3

 .قد أجازوا لها تولي جميع الواليات عدا الخالفة  يةسبق أن بينا أ، الظاهر  - 
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يقولووووون إن القاعوووودة العامووووة فووووي اإلسووووالم هووووي المسوووواواة بووووين الرجوووول والموووورأة فووووي الحقوووووق  ( أ
والواجبات إط ما استثنى بنص خواص، فكول حوق للمورأة علوى الرجول يقابلوه واجوب عليوه إعاءه، 

 .عليها إعاءه وكل حق له عليها يقابله واجب 
واإلسوووالم يخاىبهوووا باألحكوووام كموووا يخاىوووب الرجووول سوووواء بسوووواء، ويحوىهوووا برعايتوووه، ويرفوووب 

 : قيمتها، ويجعلها شريكة للرجل في الحقوق والواجبات، وآية ذلك
بُّهُووُم أ نِّووي ط   : هم فووي الثووواب والعقوواب، قووال تعووالىأن اإلسووالم قوود سووو  بيوون اب  ل هُووُم ر  ف اُسووت ج 

وون ب ُعووو   ُأْضوويُب  ووور  أ ُو ُأنث ووى ب ُعُضوووُكم مِّ وون ذ ك  ووونُكم مِّ اْموول  مِّ ووول  ع  مووون سوووورة آل  198اضيووة   ع م 
 .عمران

ات  ْموون ذ ك وور  أ ُو ُأنث ووى و ُهووو  ُمووُاْمن  ف ُسُول وووْئك  ي ووُدُخُلون   : وقووال تعووالى وواْلح  ووُل ْموون  الص  وون ي ُعم  م  و 
ن ة  و ط  ُيُظل ُمون  ن ْقيًرا  .من سورة النساء  124ة اضي  اُلج 

ووُبن  و اُسووس ُلوُا اللّووه  ْموون  : وقولووه تعووالى  ووا اُكت س  وواء ن ْصوويب  مِّم  ْللنِّس  ووُبوُا و  ووا اُكت س  وواْل ن ْصوويب  مِّم  لِّلرِّج 
ْليًما  .النساءمن سورة  32اضية   ف ُضْلْه ْإن  الّله  ك ان  ْبُكلِّ ش ُيء  ع 

 ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٹ ٹ ُّ 
 1 َّ يث ىث نث  مث زث رثيت

  وأيضووًا قوود سووو  اإلسووالم بووين الرجوول والموورأة فووي الذمووة واألهليووة، فلكوول واحوود منهمووا ذمووة
 .كما سبق أن بينا في صدر هذا البحح... وأهلية مستقلة عن اضخر ،

 علوى السوواء  -واإلسالم سو  بينهم في التكالي  الشرعية، فسوجب على الرجال والنساء– 
ائووود، واطمتثوووال ل واموور والنوووواهي فوووي كوول موووا خوىبووووا بووه مووون عبوووادات ، وأخوووالق، معرفووة العق

 .ومعامالت، إط ما استثنى بنص خاص 
 (. 2 ")النساء شقائق الرجال" وقد رو  عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال 

يوك غلبنوا علصولى اهلل عليوه وسولم قالوت النسواء للنبوي " سعيد الخدري قالورو  البخاري عن 
 .3 "..........الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك فوعدهن يومًا، لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن

                                                 
1

 ٣١: الحجرات.........................."  يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى " األية  - 
2

هللا عليه وسلم عن  الت ُسئل النبي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي هللا عنها ق" النساء شقائق الرجال "  حديث  - 

 . 433ص  2337كشف الخفاء رقم " ضعفه الترمذي ، والنووي وحسنه بعضهم ..................." قال نعم إن النساء .... " وفيه ..... الرجل 
3

 . 2633ومسلم رقم  131رواه البخاري رقم ................ " غلبنا عليك الرجال " حديث  - 
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ل وُيْهن  بْواُلم ُعُروْ   : قولوه تعوالى : ومن عمومات القرآن الكريم  -1 ل هُون  ْمُثوُل ال وْذي ع  و 
ُكوويم   ْعيووع  ح  ووة  و اللّووُه ع  ل ووُيْهن  د ر ج  وواْل ع  ْللرِّج  يووة يقوورر المسوواواة بووين فصوودر اض (2 .)و 

الرجووول والمووورأة فوووي الحقووووق والواجبوووات، وتلوووك المسووواواة عاموووة، موووا لوووم يووورد اسوووتثناء 
 .بنص صري  ومنها هنا جعل القوامة للرجل 

و اُلُمُاْمُنووون  و اُلُمُاْمن وواُت ب ُعُضووُهُم أ ُوْلي وواء ب ُعوو   ي ووُسُمُرون  بْوواُلم ُعُروْ   : وقولووه تعووالى -2
ونْ  ي ُنه وُون  ع  ُسوول ُه ُأُول وووْئك   و  ُيْىيُعوون  اللّووه  و ر  ُيُاتُووون  الع ك واة  و  وال ة  و  ُيْقيُموون  الص  ووْر و  اُلُمنك 

ْكيم   ُمُهُم الّلُه ْإن  الّله  ع ْعيع  ح    ( 1 .) س ي ُرح 
اضيووة نصووت علووى اشووتراك الجنسووين فووي األموور بووالمعرو  والنهووي عوون  إنيقولووون 

شتراك فوي كول ضوروب اإلصوالل، وفوي كول نوواحي المنكر، وذلك يشمل مفهوم اط
 مسووويرة، فاضيوووة تعنوووي أنهوووم شوووركاء فوووي ولواعمهووواالحيووواة، ومنهوووا اطشوووتغال بالحيووواة 

المجتمووب، ألنهووا ليسووت فووي حقيقتهووا إط أموورًا بووالمعرو  ونهيووًا عوون المنكوور، داخلووة 
فيهووووووا أحيانووووووًا بالتشووووووريب واطجتهوووووواد فووووووي معرفووووووة األحكووووووام، وأخوووووور  بالفصوووووول فووووووي 

 ... صومات، وثالثة بالتنفيذ واإللعام الخ
ل ووى أ ن ط  ُيُشووْرُكن   : وقولووه تعووالى  -3 وواءك  اُلُمُاْمن وواُت ُيب اْيُعن ووك  ع  ي ووا أ يُّه ووا الن بْوويُّ ْإذ ا ج 

د ُهووون  و ط  ي وووُسْتين  ْبُبُهت وووان   وووُيًئا و ط  ي ُسوووْرُقن  و ط  ي وووُعْنين  و ط  ي ُقوووُتُلن  أ ُوط  ي ُفت ْرين وووُه ب وووُين  ْبالل وووْه ش 
ُعوووُرو   ف ب ووواْيُعُهن  و اُسوووت ُغْفُر ل هُووون  الل وووه  ْإن  الل وووه   أ ُيوووْديْهن  و أ ُرُجْلْهووون  و ط  ي ُعْصوووين ك  ْفوووي م 

فُووور  ر ْحوويم   إن اهلل قوود أموور نبيووه فووي هووذه اضيووة بقبووول بيعووة النسوواء : فقووالوا  (2 .) غ 
 .التشريب فكانوا في ذلك سواءأسوة بالرجال، وهي بيعة متعلقة ب

رضوي اهلل عنهوا أجوارت كوافرًا يووم " أم هوان " ومن السنة استدلوا بموا رو  أن الصوحابية ( ،
فت  مكة وأعىته األمان، وقود اقور النبوي صولى اهلل عليوه وسولم أمانهوا، قوال رسوول اهلل صولى 

إقرار رسوول اهلل صولى اهلل ، وقالوا إن ( 3 ")قد أجرنا من اجرت يا أم هان : "اهلل عليه وسلم 
بحووق الموورأة حتووى فووي األمووور المتعلقووة عليووه وسوولم أمووان الموورأة دليوول علووى اعتوورا  اإلسووالم 

 . بالعهود

                                                 
1

 .من سورة التوبة (  7) رقم ......................" والمؤمنون والمؤمنات " ية اآل - 
2

 .سورة الممتحنة وقد سبق نصها  12رقم ............... " يا أيها النبي إذا جاءك  " اآلية  - 
3

 . 123اللؤلؤ والمرجان رقم  –متفق عليه  - 
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كما استدلوا بمبايعة الرسول صولى اهلل عليوه وسولم األنصوار فوي بيعوة العقبوة الثانيوة، * 
سوبيل اهلل،  تحت جن  الليل وكان معهم من النساء اثنتان ممن جاهدن بعد ذلوك فوي

 .وهما نسيبة بنت كعب الماعنية، وأم منيب أسماء بنت عمر السلمية 
كمووا رو  أن النبووي صوولى اهلل عليووه وسوولم عموول بمشووورة أم المووامنين أم سوولمة رضووي اهلل ( د

 .عنها يوم الحديبية، فسميت بذلك مستشارة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
مووا إكثوواركم فووي صووداق "  عنووه موون قولووه مووا رو  عوون عموور رضووي اهلل: وموون األثوور * 

ثوم " النساء، وقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه والمهور بينهم قليلوة 
نووعل فاعترضووته اموورأة موون قووريا، فقالووت يووا أميوور المووامنين نهيووت عوون العيووادة فووي 

 فقالووت أمووا سوومعت مووا أنووعل اهلل فووي القوورآن حيووح أعىانووا: مهووور النسوواء، فقووال نعووم 
ن أردتووم اسووتبدال عو، مكووان عو، وآتيووتم إحووداهن قنىووارًا فووال " بالقنىووار فووي قولووه  واا

ثموووًا مبينووواً  فقوووال عمووور رضوووي اهلل عنوووه (   1 )" تسخوووذوا منوووه شووويئًا، أتسخذونوووه بهتانوووًا واا
اللهم غفرانًا، أكل النوا  أفقوه مون عمور، ثوم رجوب فركوب المنبور، وقوال كنوت نهيوتكم "

فكوان ذلوك مشواركة مون " لأربعمائة درهم، فمن شاء فليفعأط تعيدوا في المهور على 
المرأة في إبوداء رأيهوا فوي مسويرة الدولوة ، واعتراضوها علوى الخليفوة فيموا ط ينفوق موب 

 (  2 ...") الفهم في نصوص التشريب
كمووا روي أن عموور رضووي اهلل عنووه قوود ولووى الشووفاء بنووت عبووداهلل وطيووة  الحسووبة فووي * 

 (.3)العامة السوق ، وهي من الوظائ 
كموووا أن عائشوووة رضوووي اهلل عنهوووا قووود خرجوووت علوووى علوووّي رضوووي اهلل عنوووه علوووى رأ  * 

جوويا يوووم الجموول اشوووترك فيووه جمووب موون الصوووحابة رضوووان اهلل علوويهم، وموون بيووونهم 
 .ىلحة والعبير، وهذا يدل على جواع مشاركتها في األمور السياسية

******* 
فيهووووا  –غيوووور الخالفووووة  –العامووووة  وموووون كوووول هووووذا يظهوووور لنووووا بوضووووول تووووام أن الوطيووووات

كبير بين الفقهواء وكول يسوتدل بسدلوة مون الكتواب الكوريم ومون السونة النبويوة المىهورة ،  اختال 
فالبع  يفهم منها منب توليتها ، والوبع  يفهوم منهوا الموافقوة علوى توليتهوا وأر  أن األدلوة إذا 

                                                 
1

 .من سورة النساء 23رقم .... " ..............وإن أردتم استبدال زوج " اآلية  - 
2

 . 631ص  1المحلى البن حزم جـ  - 
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تويا فووالترجي  يكووون بتوووافر فووالترجي  يكووون موون حيووح قوووة الوودليل وضووعفه ، فووإذا اسووتعارضووت 
الشوووروى الالعموووة توافرهوووا فووويمن يتوووولى هوووذه الوطيوووة ، وقووود سوووبق أن بيناهوووا ، وبخاصوووة اشوووتراى 

 –كما سبق أن بينوا  -الكفاءة الالعمة فيمن يتوطها ، والتي تختل  باختال  مهام كل وطية ، 
اإلسوووالمية ، قووووط الشوووريعة  مووون حيوووح موووا يتميوووع بوووه مووون علوووم وثقافوووة ، ومووون التمسوووك بسحكوووام

دراكووًا وفهمووا ومالءموة للمهووام التوي تتىلبهووا الوطيووة التوي يووتم الترشوو  وعموال ، وفهمووا وتىبيقوا ، واا
 .وقد سبق أن أشرنا إلى ما قاله الفقهاء في ذلك .... لشغلها 
فإن حكم الحاكم يرفب الخال  ما دام أساسه تحقيق المصلحة العامة ونوض  ذلك  :وثانيًا 
  :فيما يلي 

 حنم الحانم يرف  الخ ف 
 .في المسائل االجتمادية

  هذه قاعدة فقمية نلية مأمورة. 
 : والبحح في تىبيقها له موضعان في الفقه اإلسالمي 

 : تناوله على الوجه اضتي أ :الموض  ارول
 " .حكم القاضي بحكم في المسائل اطجتهادية يرفب الخال  " وهو  ( أ

مر سلىاني في موضون من الموضوعات الفقهية، فإنه صدور أ" هو  :الموض  الثاني 
 " .يلعم ابتاعه والعمل به 

علوى األوضوان ( القاضوي) على أن حكم الحاكم (  1) أما الموضون األول فقد نص الفقهاء 
الشووورعية فوووي مسوووائل اطجتهووواد يرفوووب الخوووال ، ويرجوووب المخوووال  عووون مذهبوووه لموووذهب الحووواكم، 

مون موذاهب العلمواء، وهوو (  2 )نوت عليوه علوى القوول الصوحي الحكم عموا كاوتتغير فتياه بعد 
 .مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة

                                                 
، والبن نجيم  ص  133،  132، واالشباه للسيوطي ص  77الفرق  133ص  1، الفروق للقرافي جـ  361ص  3حاشية ابن عابدين جـ  -1

136 ،133  

 
2

 . 43،  42فتاوى الرملي من كتاب الوقف ص  - 
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وقوود تقوورر أن كوول مجتهوود فيووه إذا حكووم بووه حوواكم يووراه، نفووذ حكمووه، وصووار  :قللال ابللن عابللدين
يوره وهو قول مالك، ولذلك وقب لوه فوي كتواب العكواة وغ. مجمعًا عليه، فلي  لحاكم غيره نقضه

 .أن حكم الحاكم في مسائل اطجتهاد ط يرد وط ينق 
ونقووول الرملوووي عووون العركشوووي وغيوووره أن حكوووم الحووواكم فوووي المسوووائل الخالفيوووة يرفوووب الخوووال ، 

 (.3)ويصير األمر متفقًا عليه
 :إنه في اخذ الساعي عكاة المال : ونص الحنابلة على ذلك فقالوا

لموووا تقووودم مووون أن ( لموووسخوذ منوووه عووودم اإلجوووعاء ولوووو اعتقووود ا) أخوووذ السووواعي القيموووة ( يجوووع ")
 ( . 1 )الساعي نائب اإلمام، وفعله كحكمه، فيرفب الخال 

  فهوو ... ، وعقد نكال بوال ولوي، حيوح رآه ...وكذا فعل الحاكم، كتعويجه يتيمة بالوطية
 ( . 2 )حكم يرفب الخال  إن كان 

، وقوود حكووم أبووو ( 3 )نهموهووذه القاعوودة األصوول فيهووا إجمووان الصووحابة رضووي اهلل عوو( ب 
بكووور رضوووي اهلل عنوووه فوووي مسوووائل، وخالفوووه فيموووا بعوووده عمووور رضوووي اهلل عنوووه، ولوووم يووونق  

بعووودم ( مسوووسلة مووون مسوووائل الميوووراح ) حكمووه، وحكوووم عمووور رضوووي اهلل عنوووه فوووي المشووركة 
تلوك علوى موا قضوينا، وهوذه علوى : " المشاركة، ثوم حكوم فوي واقعوة أخور  بالمشواركة وقوال

دة علووى مووا سووبق الحكووم بووه بووالنق ، بوول لووه ذلووك فووي الحكووم الجديوود فووال عووو ". مووا نقضووي
، ومن هذه القضية تبين أن القاضي ط ينق  الماضوي، وأموا فوي المسوتقبل ...المستقبل 

 .فيجوع أن يحكم فيه بما يخال  ما مضى 
أنه إذا نق  اطجتهاد بمثله ألد  ذلك إلى أط يستقر حكم، وفوي  :وعلة هذه القاعدة  ( ،

ة شووديدة، فلووو نقوو  لوونق  الوونق  وهكووذا، وألنووه لووي  اطجتهوواد الثوواني بووسقو  موون ذلووك مشووق
 .اطجتهاد األول، وقد ترج  األول باتصال القضاء به، فال ينق  بما هو دونه 

 :أروط نفاذ هذا الحنم  ( د
 أن يكووون فووي حادثووة موون خصووم/ وموون شووروى نفوواذ الحكووم فووي المسووائل الخالفيووة  (1

ط كان فتو  ط حكماوبعد دعو  صحيحة، و  على خصم  (.  4  )اا

                                                 
1

 . 2كاة األنعام جـ كشاف القناع في باب ز - 
2

 . 333ص  2منتهى اإلرادة جـ  - 
3

 . 113 – 113، والبن نجيم ص  131األشباه للسيوطي ص  - 
4

 .من كتاب الوقف  33ص  3، وحاشية الجمل جـ  121ص  4البحر الرائق جـ  - 
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ن خوال  هوذا إوأط يكون قد خال  الحكم نصًا صحيحًا صريحًا في إفادة الحكم ف (2
النص، وخال  فيه من خوال ، فإنوه ط يصو  العودول عون مقتضوى الونص، لوي  

 .للحاكم أن يخال  مقتضى هذا النص الصحي  الصري 
أو قياسووًا  أو إجماعووًا،يوونق  قضوواء القاضووي إذا خووال  نصووًا، :  وقللال السلليوطي (3

جليووًا، وقووال القرافووي، يوونق  إذا خووال  القواعوود الكليووة، وقووال الحنفيووة يوونق  إذا 
 (. 1 ")كان حكمًا ط دليل عليه، نقله السبكي في فتاويه

 :وقد أثار الجرنأي ث ثة أمور حول حنم الحانم ( هو
، (أصووحهما) جهووان هوول يغيوور الحكووم باىنووًا   فيووه و  –فووي المسووائل اطجتهاديووة  :ارول
 .ليه ميل األئمة الحل باىنًا إ( الذي) الرافعي في باب القسامة، إن ( قاله) كما 
قوالوا حكوم الحواكم فوي المسوائل المختلو  فيهوا يرفوب الخوال ، وهوذا مقيود بموا ط : الثاني

 .ينق  فيه حكم الحاكم، أما ما ينق  فيه فال يرفب الخال  
الخىوس، والخىوس إموا فوي اجتهواد الحواكم فوي ( تبوين ) على ( مدار نق  الحكم) :الثال 

تبووين الوونص أو اإلجمووان أو القيووا  الجلووي بخالفووه، ويكووون ( حيووح ) الحكووم الشوورعي 
ما فوي السوبب، حيوح يكوون الحكوم مرتبوًا علوى سوبب  الحكم مرتبًا على سبب صحي ، واا

لبوواىن، وأمووا أن الحكووم لووم ينفووذ فووي ا( تبووين ) القسوومين ( وفووي ) باىوول، كشووهادة الووعور 
الحكوم الصوادر علوى سووبب صوحي  وهوو موافوق لحكووم الشورن إجماعوًا أو نصوًا أو قياسووًا 
جليًا، فنافذ قىعًا ظاهرًا وباىنًا، والصادر على سبب صحي ، ولكنه فوي محول مختلو  

وباىنووًا  ،ظوواهرًا ( فنافووذ ) فيووه خووال ، وط دليوول علووى رده ( متقوودم) فيووه أو مجتهوود فيووه 
شووفعة الجوووار، إذا حكووم  –ومثالووه . ينفووذ باىنووًا فووي حووق موون ط يعتقووده أيضووًا، وقيوول، ط
 .على ما قاله صاحب المهذب ( حلها ) حنفي، واألص  

 صدور أمر سلطاني بالعمل بهحد اكراء
 :صدور امر سلىاني بالعمل بسحد اضراء في مسسلة مختل  فيها  :الموضوع الثاني 

  لوووو صووودر أمووور سووولىاني " علوووى أنوووه  1501نصوووت مجلوووة األحكوووام العدليوووة فوووي الموووادة
أن رأيووه بالنووا  أرفووق ولمصوولحة العصوور ( بسووبب ) بالعموول بوورأي مجتهوود فووي خصوووص، لمووا 

ذا عمول  أوفق، فلي  للحاكم القاضي أن يعمل برأي مجتهود آخور منوا  لورأي ذلوك المجتهود، واا
 (. 2 ")ط ينفذ حكمه

                                                 
1

 . في كتاب الوقف 44ص  3، وفتاوى الرملي جـ  136ن والبن نجيم ص  132األشباه للسيوطي ص  - 
2

 . 1162، وشرح المجلة تسليم رستم ص  37ص  6انظر شرح المجلة لألتاسي جـ  - 
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بهووا القضوواء، فووإن  يوودققووال شوورال المجلووة هووذا وجووه آخوور موون الخصوصوويات التووي ي (1
قضى قوا  بخوال  موا صودر بوه األمور السولىاني ط ينفوذ حكموه، ألنوه عمول بموا 

 .لي  ما ذونًا فيه من األقوال المجتهد فيها 
كموووا قوووالوا إذا أمووور السووولىان الحكوووام أن يكوووون حكمهوووم بووورأي أي مجتهووود كوووان مووون  (2

ب، أو ذهالمذاهب األربعة ص  أمره، ووجوب العمول بوه سوواء كوان مجتهودًا فوي المو
 .في المذاهب، أو في المسائل

أي غيوور ] الشوورن بالعموول بالمووذاهب األخوور   ةوقووالوا أيضووًا إذا أموور السوولىان قضووا (3
فووي بعوو  المسووائل، فيصووب  األموور، وتجووب الىاعووة لووه ، ألنووه أموور بمووا [ مذهبووه 

األنقووري ) لي  بمعصية، وط مخال  للشرن، وىاعوة أولوي األمور فوي مثلوه واجبوة 
 (. 1 )(في القضاء 

 : كما نصوا على أنه قد ورد في تقرير المجلة  (4
أنووه موون الواجووب العموول بووسمر إمووام المسوولمين بالعموول بسحوود القووولين فووي المسووائل " 

فعلووى ذلووك لووي  للقاضووي أن يعموول بوورأي مجتهوود آخوور منووا  لوورأي ". المجتهوود فيهووا
موسذون ذلك المجتهد، فإذا عمل وحكم  ط ينفذ حكمه، ألنه لموا كوان القاضوي غيور 
 .بالحكم بما ينافي ذلك الرأي فلم يكن القاضي قاضيًا للحكم بالرأي المذكور 

ونص ابن تيمية في الفتاو  على أنوه إذا كانوت المسوسلة مون مسوائل اطجتهواد التوي  (8
شووان فيهووا النووعان لووم يكوون ألحوود أن ينكوور علووى اإلمووام، أو علووى نائبووه موون حوواكم أو 

 (. 2 )ابه من ذلك غيره، وط ينق  ما فعله اإلمام ونو 
، فإن كان صوابًا فأمحرد اهلل تعراىل ،   وهذا ما وفقين اهلل جل شأنه إىل إبراز يف هذا البحث  *     

 . وإن اعتوره خطأ ةو تقصري فأرجوا اهلل تعاىل ةن اغفر لي خطأي وتقصريي 

 حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض حض جض  مص  ُّ " 

 جي ٰه مه جه  هنمن خن حن جن مم خمحم جم هل مل خل حل  جل مك لكخك

   َّ  مي خي حي

حسن علي الشاذلي/ د .أأ  
 

  .م 2313/  1/  4هـ  الموافق 1436/  3/  13 :تاريخ 
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 . 342،  343شرح المجلة للحسيني ص  - 
2

 .ط العبيكان  22ص  3، أولى الرياض جـ  437ص  3الفتاوى جـ - 
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 حثالب ةمقدم

 
نالصرة   ,عر  هر     اللشرعاة  نون     تحقيق ر, الحمد هلل الذي شرع  الاليار و نهر    

ه مر  رششرد الصرح  نمر  خل ر, إلي ر   نب لط عر  درد ,   خيع م  نلي  نالسةم على

 ,,,نبةد...و ان ب م تالالي   نص لح م  ا, بع ل م بإحس ن في   نالت, علي   

 اسررت دب بيرر ن مررد  انتحداررد  , و الةمررالم ارردنش دررذا البحررم حررالو مال ررال  نيارر    

  ك شر   ال قره اسهةم ,فر  نرحكر م للر  , اهتحق ق المرعر  لتقلرد درذل الاليار و الة مر  

رر رر, لرره مرر  مسرر وض المال ررال    مررالا   اسامرر   ممرر  كرر ن مال ة  ب لبيرر ن ر ررالاو   نمتتبة 

 فررر ر رررالال م  مرررع عرررع  ر لررر  الةلمررر ي علرررى, الخرررةب الةلمررر ي فيمررر  حصرررض فيررره 

اهرتالةي فر  مع وار    شا ير  ب لبحرم لمال العي  لالاالل  يلت ر ,ا  نالم   شح لتي ,ال

فررر  تسررر     مرررع المق صرررد الشرررععي  نمرررد  ا, المق صررردا  لررردييو ا  لررر   المةررر   

  .الةمالمف  ي  ععبض نالمق صد الش, المال ال  

  , معاعي ررالبحررم محرر نش المال ررال  المعفقرر  بخطرر   ايهررتكت   ن ررد اهتقصررى   

,ننايدر  اسفت يثم عطف باليار   ض البحم باليا  القض ي,هت,ف  عتي  الالاش  تقعاب  الت

 الةظمى ف  اسم م   للالواش  نبي  تاللي   رباليا  الحسب ,نامع بةددم بي  تاللي  المع

ثم تكمض البحم ببير ن مالمرض   التش به ال  عض فى تقعاع الحكم,  ممبي ن ناحد لم  بي  

ا,ي البعلم   لمال لسا ف   رع  تمثيض المع  مر  ع رد مر  مر  ل تاللير  لل  على ف  هيع 

ظي  ررر  فررر  تعهررريت البي  ررر و النتفررر  كرررض مق م, ا  لررر لديلررر   ,المةررر    المق صررردا 

 ا  ررالاو رالو   بري   اسام عير ,نالتعايح ب ر  فر  مرالا   الخررةب,رن التالفير  علرى

ا تحر م الت عاةر و ع ار  مرع شإلرى نفر ق ا تالره تحعارع محرض ال  ا , نصالي  المختل  ,

 لت  ,نصرح  الت  ارض نحصع رلد   تصالاعد ,نهةم  تكيي   , ل كض مسأ الةوم  ف 

ا ارن, اهررت ب  ي  ح هررم  الديلرر  نالبيرر نثمررع  ب علي رر  ظ ررع  خررتم البحررم ب ت والرره  خيررع 

 .نمشعن   عاشل 

 

 ,,وهللا المستعان وعليه التكالن 

 

 

 عبد الرحيم مهران  السيد محمود. د
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  األولحبث  امل
 القضاءالمرأة تولية 

 تها المقاصدية الودال المسألة أدلة
 

القض ي دال إخب ش ع  حكم شعع  علرى هربيض اسل ام,درذل حقيقتره,رم  عر  مة ر ل ف رال  خرالو بري  الخر ل     

نالخل  ليؤ ي في م رنامعل نرحك مه بالاهط  الكت   نالس  
(1)

  . 

صداش  درذل ف  شع  الذكالش   اأت , افعد  فيم  اتاللى القض ي عع  ال ق  ي للشعن  الت  اال  تالف  ن   

ا نردمي الشعن   لكع  
(2)

 ,بض نالدشاه و ال ق ي  الحداث  , دذا م  اش د به نا ع كت  التعاث ال ق ى المأثالش ؛

المة صع ث,ندنا ح
(3)

. 

 إلرى,اسهةمي  على ت ةيله ف  مع اتال نو  ط ق القالو بإام    ا م  ,عم له ع  الةمض ب ذا الشع  نإرم     

مم  اعفت م ش   ال ةض الثالشا  علرى مة  ر    , إي م  شذ م    حداث  , م  امك  اعتب شل إام ع  م  ه وع ا مم 

 .ة وبةض المالتمف      خ  ق  ظلم  المعر  

 كير  علرى يلت ر  المتبر  ش  مرع التعبالارالل  ,ل المسرأف   ستةع  ر الاو ال ق  ي الالاش    لمبحمدذا اف  ن   

نالتر  ي  ,ةحتال ج ب لالحد  المق صدا    ل  الشرع لغت   المق صدا , ف  مح نل  اهتديلي  ل  اهت ط ق ا  ل

 . م  الدييو الثبالتي  رن المال العي  ف  لل  كغيعد  ,نلال بحس  الظ دع ,امك  رن تتة ش  رن تت   ض

 :القول األول وأدلته 

مر   لي  المعر  القض ي مطلق  نعدم    ل حكم   إن تاللت ب ل ةرض مرع إثرمدال اشتعا  الذكالش  نعدم االاو تال   

العار و  ش   ت  ,رم ي تقبض فيه ش   ت  ,نفيم  اطلع عليره االلي  ,هالاي  ضت ف  ح  رم ف  حد فيم  تقبض فيه

,بلغالا مبلرر   رم مرر  ي االررالو رن اطلررع عليرره إي ال س ي,نهررالاي كرر ن المقضرر  علرري م رم بيرر  م شارر ي  رم  سرر ي 

 .التكليف رم يوالالا رحداث  

 درررذا مررر  اؤكررردل القرررالو نالةمرررض فررر  ع رررد العهررر ل  المحمداررر  علرررى صررر حب   رفضرررض الصرررة  نركمرررض   

_________________ 

 .7ص(و . ), ص  ش ع   اش ال كع, س لإلم م عةي الدا  عل  ب  خليض الطعابل,  م فيم  اتع   بي  الخصمي  م  ا حك ممةي  الحك( 1)

القسم ا على ف  بدر بشع  الذكالش  ,لى ثةث معات  الق    إف  حيم  سم  الص  و المطلالب  , ا مع ا م  و ف  اب  الح ا  : ا ظع مثة  (2)

 .ندال الشعن  الالااب  , م   

ص  ش , خضع ا خضعي بتحقي  نتةلي  ربال عبد العحم  ا ( دـ 646 – 075) لالم و الدا  ب  عمعان اب  الح ا  الم لك  : ا مع ا م  و 

حيم اةله , السلط  ي   ا حك مف  نا ظع الم نش ي  ,462ص ,  1111 -دـ  1411بيعنو ,  مش  , ل شع نالتالواع ع  اليم م  للطب ع  نا

ن اسهك دشا  ص  ش ع   اش ب  خلدن, ا حك م السلط  ي  نالاليا و الدا ي   ب  الحس  عل  ب  حبي  الم نش ي . الشع  ا نو م  هبة  شعن  

  61ص ( و.   ) 

 .شااع المظ ن المة ي  نم    معااع دذا البحم نمص  شل ( 3)
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ندال إام   روم  س ن,حبةدل نت بةي م,نت بة  ت بةي م بإ نع د صح بته الكعام ش الان هللا علي م م  السةم,

  يره شا ل ر  نرصرح نثبت علمذد  الالم ع  م  المذاد  المةتمرد ,ندال راض  الةصالش المةتبع ,ف  ا م  

 سربته فر  ندرذا اسامر   إي مر  شرذ مر  الخةب, الحال  المؤثع ,ك لم لكي  نالش فةي  نالح  بلر ,نلم ارع  عرض

الةصالش المتأخع  ف  ك  ن العه للمخ لف خةب نلل  إن صح فقد ح  
(1)

.   

 :أدلة القول األول 

 من القرآن الكريم: أوًل 

اا ى الرَِّجااُ ق ََاا ا :  اللرره تةرر لى -1 َىااُق َافاَضااُ َ  اىَ  قاااا ما َىََّااعقضى َلىَاان فَا َا فاَضااُ َلَّ ااَب الى اامق فَا ااُ َِ مقاااَ  َلىَاان الاِّ

  َ مىاَاالاعاضى 
 (2)

ني االرالو رن اقلرد القضر ي إي مر  " اقالو اسم م المر نش ي فر  ا حكر م السرلط  ي   

شرع  ا نو م  ر  رن ف ل: تك ملت فيه شعن ه,الت  اصح مة   تقليدل,نا  ذ ب   حكمه,ند  هبة  

,ندذا  الشع  االمع ص تي  البلالغ نالذكالش ,فأم  البلالغ اكالن شاة 

__________________ 

د ن   ار  المقتصرد لإلمر م الق  ر  نبداا  المالت ر, نم  بةدد    462المعاع الس ب  ص : ع ا م  و يب  الح ا  م ا: ا ظع عل  هبيض المث و ( 1

الطبةر  ا نلر   ,بيرعنو , ص  ش عر   اش بر  حر م بتحقي  نتةلي  م اد الحمالي,,  ب  عحمد ب  رحمد ب  ششد القرب  الالليد محمد ب  رحمد ب  م

نالمةال رر  علررى مررذد  عرر لم المدا  ,للق  رر  عبرردالالد   البغرردا ي,تحقي  نتةليرر  حمرري  ,نمرر  بةرردد    1767ص ,  4جم, 1110 -دررـ  1416

خرةب مسر وض ال ناسشرعاب علرى نمر  بةردد , 1056ص 3م,ج1111المكعم ,الطبةر  الث لثر ,عبدالح ,ص  شع  مكتب   ر اش مصرط ى الب و,مكر  

طبة  ال,  ب  , ص  ش مع استح ب بتخعال رح  ام اسشعاب ع   اش البحالث للدشاه و اسهةمي  نإحي ي التعاث , البغدا ي  للق    عبد الالد  

, بيرعنو ,  ص  ش ع   اش الكتر  الةلمير ,  قه الم لك  للق    عبد الالد   البغدا ي الف  التلقي   ن, 1117ص ,  4م ج 2551 -دـ 1422الث  ي  

ص ,  2ج, م  1100مطبةر  الحلبر  , نا ر  بر  وارد القيعشعح على شه ل  اب  ر,  الاكه الدنا   لل  عاني نال ,163ص  –م 1111 الطبة  ا نلى

نا حكرر م السررلط  ي  نالاليارر و الدا يرر   350,ص ,  2 ج( و.  )  اش ال كررع  صرر  ش عرر , حمررد الصرر ني ,  بلغرر  السرر ل    ررع  المسرر ل ,  217

ك  ار   ,334ص , م  2552, درـ  1423, ص  ش ع   اش العه ل  الق دع  ,  ب  الحس  الم نش ي  ل  الحسب ,ف  نالعتب   ,61ص , للم نش ي 

حرض فر   ناس  ر  , 411ص ,  2ج , الترعاث اسهرةم  بدنلر   طرع حير ي ص  ش ع  إ اش  إ, ش لتق  الدا  الحسي   حض غ ا  ايختص ف  ا خي ش 

ةم شررعح بلررالغ نهرربض السرر ,261,ص , 2 ج, م  1145, القرر دع  , صرر  ش عرر  مطبةرر  مصررط ى الحلبرر  , ي   الخطيرر  للشررعب ,رل رر ظ ربرر  شررال  

ص ,  3ج ,  1114 -درـ  1414طبةر  السر بة  ال, يرعنو ب, ص  ش ع   اش الكتر   الةعبر  ,     ةاليم   الص  ا ميعهم عيض لمحمد ب  إ, المعام

 ,الرعن  المعبرع بشرعح وا  المسرت قع,  12ص ,  15 ج, م  1172, بيرعنو , ت   الةعب   اش الك ,الشعح الكبيع يب   دامهالمغ   نمةه , 237

, البردني  إبرعاديم إهم عيض. القض ي اسهةم   ا ظع  ظ م  , ن016ص ( و .  ) , الق دع  , ص  ش ع   اش التعاث , لم صالش ب  اال س الب الت  

 بةرر  , يلر  محمرد ال ح.   , نالردعالي ناسثبر و نا ظرع فقره القضرر ي , نمر   بةردد   252ص , م  2555 -دررـ  1425 ,بردنن   شرع ,  بةر  خ صر

  .نم  بةدد  10ص , م  2552 – 1422, خ ص  بال مة  الش ش   

 .هالش  ال س ي ( 34)م  ا ا  ( 2
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 "فل قص ال س ي ع  شت  الاليا والمعر    نرم555
(1)

ا رن ت ضريض ع  ةتبرم, درذا الشرع   ثم ه ق ا ا   لية  علرى 

إلى ال ضض علي   ف  الةقض نالرعري,نم  ثرم فلرم االر  رن اقمر  در  ا ا  شااع ف  ال س ي المذكالش  العا و على

رن رن تكالن ل   القالام  علي م , العا و  على
(2)

 . 

الحكررم الم طررالق برره للمسرركالو ع رره  حيررم رن  يلرر  الرر ص درر  إعطرر ي, ل   يلرر   ررص المسررأفرر    ن يلرر  ا ارر   

.الةل  ف  شتعاك م  ي
(3)

  

القضر ي ب عتبر ش  ير م المرعر     اشتكر  القر ولالن بةردم ارالاو تاللير ا ار  الكعامر  المرذكالشف   نعلى دذا المة ى   

. ع الاليا و الة م  نكذا ه و ى,القض ي ب  نلف  القالام  نشهالخه  مة ى
(4)

 

نلم اقدح ف  دذا ايهتديو ب  ا  الكعام  المذكالش  م  لكعل بةض الم سرعا  عرـ  هبرـ   رـ نل   ,نر  ر    لرت 

ف لقالامر  المقصرال   في ر  مع در   إلرى   الامر  العارض علرى  لحسم   اع   رهعا   بي  شاض نوناته نم  ثم

ته ف ال خ  م نمةضرد لةهرتديو ب  ار  الكعامر  شئالن ا هع , نب لطبع فإن لل  نعلى فع  صح

 المحردن   فرإن على م ع المعر  م  تالل  القض ي,     إلا م ةت م  القالامر  علرى ا هرع  بأفعا در 

ر   لمر  تقرعش ع رد علمر ي ا صرالو مر  كرالن  الامت   على ع مر  ال ر ت تكرالن بر لم ع رنلرى نرحرع , نشع ار  راض 

. خصالص السب  غيع م  ع لةمالم الل ظ
 (0 )

  

 :الدللة المقاصدية لآلية الكريمة ومستندها األصولي    

ال س ي د  العا ه   يش  رن ر  ى مة ى امك  رن ت يدل القالام  الت   عشت   ا ا  الكعام  للعا و على   

. علي   ن ي  ت   
(6)

  

__________________ 

 . 61للم نش ي ص  ,ا حك م السلط  ي ( 1

 .  س المال ع  المعاع الس ب ( 2

القالاعرد ا صراللي  فر  ع ايخرتةب ,نرثر 250ص , م  1116, الطبةر  الةشرعنن , الكالات ,  اش القلم , عبد الالد   خةب : ا ظع علم رصالو ال قه ( 3

 . 132ص , م  1111الطبة  الخ مس  , ص  ش ع  مؤهس  العه ل  , هةيد الخ   مصط ى.  , اختةب ال ق  ي ف  

 القالو ا نو ب لمالا ع الس ب  لكعد  ا ظع معااع ( 4

نت سريع القرع ن الةظيم, بر  ال رداي ,  161ص ,   0ج , صر  ش عر   اش الكتر  المصرعا  , ا ظع الال مع  حكر م القرع ن لمحمرد بر  رحمرد القع بر  ( 0

,  250للردكتالش إهرم عيض البردني ص  نا ظرع  ظر م القضر ي اسهرةم ,  411ص ,  1ج ( و .   ) ص  ش ع   اش مصرع للطب عر  , إهم عيض ب  كثيع 

, م  1113 -درـ  1414الكالارت, الطبةر  الس  هر  , ص  ش ع   اش القلم , نا ظع مص  ش التشعاع اسهةم  فيم  ي  ص فيه, للشيت عبد الالد   خةب 

 اش البحرالث للدشاهر و , ب  محمد الرعاس امع نتالثي  ن شاه  للدكتالش عبد المحس  , , نا ظع رصالو ال قه ع د الق    عبد الالد   البغدا ي 60ص 

الطبةر  ,  بر  , صر  ش عر   اش القلرم , محمرد ال حيلر  . نا ظع علرم رصرالو ال قره   323ص , م  2553 -دـ  1424,  ب  , اسهةمي  ن إحي ي التعاث 

 . 277ص , م  2554ا نلى 

  411ص ,  1ف  دذا المة ى  ا ظع ت سيع ب  كثيع ج ( 6
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ن رمررالش ا هررع   يلرر عب ش ,فة شرر  رفرر   يرر    العارر و لل سرر ي  الكعامرر   ررد  لررت علررى لا ك  ررت ا ارر نإ

  نرارض بديلر  الر ص تقعارع العا هر  نالقير    للعار و فيمر  درال رعظرم شرأ    صال  ا ار  الكعامر  اتةرد مق

ا  .م  الاليا و الة م  نا عم  خطع 

َعرىهقَضاَُلََل تَا قبى َلعقَضُ  قفٍّ اَ  :نلل   ظيع  الله تة لى    ََل تَاااى
(1)

فديل  ا ا  على م ع الترأفيف نال  رع  يلر   

عب ش ,نفيمرر  وا  علررى للرر  مرر  ا ل   يلرر   ررص ب  نلالارر ,فإن الشرر ش  الررذي  صررد ال  رر  عرر  ر  ررى 

ع رد مر  اهرتق م  رحك مره عقرة  نم طق ر  يبرد رن ا  رى عمر  وا  عر  درذل   شا و ا ل , نبضرعنش  مر 

 .ري رنلى م  ال    ع  ا ل  ا  ض ن كد م ه, ل ا    الةل  المالاب  ,  ي   رنلالا   ا ل    الدشا  م 

بمر  فضرض هللا بره بةضر م علرى " نف   ار  القالامر  اهرت د تقعارع القالامر  للعار و عرض ال سر ي  لقاللره تةر لى    

ا؛ ف هلل ع  ناض الذي خل  العا و " بةض  ن ال س ي امية   نهرال  نالت ضيض د   ليس ت ضية  ا تق وي   متحي  

اختصر ص   نالال  ي م  ل ع  دذا اي تق ي نالتحي ,نإ م  الت ضريض المقصرال  د ر  ت ضريض بي  م ف  التكليف

بمة ى رن الخص وص ال العي  الت  فطع علي   كض م  العا و نال س ي تالةض العا و رفضض فر  

هرب  ,كم  رن لل سر ي خص وصر   التر  عليه مر  خصر وص ت   القالام  نالعا ه و نالاليا و؛ لم  ابلالاشأن 

 .  ا ضل  ب   العا و ف  مق م و تخص  ,نرم  اس   ق المذكالش ف ال يوم القالام  نمقتض د  

نكمر  رن علرر  ال  رر  عرر  التررأفيف ندررال ا ل  مطررع   ب و ارر   فيمرر  وا  علررى التررأفيف مرر   شارر و اةلررت    

 ص على م   ن   ,فإن عل  تقعاع القالام  للعار و فر  اكت  ي ب ل, الش ش  ا  ى ع    ب  نو  نن  ص علي   

نيا  رمع ا هع  د  خص وص العا و نل نم   ل ذا المق م,ندذل الةل  ند  ل نم درذل الخصر وص مطرع   

ب و ا   فيم  دال رش ى م  نيا  ا هع ,م  الاليا و الة م  نا عم,م  ال م م ه  عنش  م ع ال س ي م  درذل 

 .م  نيا  ا هع   الاليا و  كم  م ة 

, ناتحصررض مرر  دررذل المق شبرر  رن ا ارر  الكعامرر  كمرر   صرردو إهرر     الامرر  ا هررع  نالاليارر  علي رر  للعارر و   

نم ةررت م  رر  ال سرر ي بديلرر  الرر ص علررى الحكررم نالةلرر , فقصررد ا ارر  محتمررض لتةداترره لم ررع ال سرر ي مرر  نيارر  

فرر  عليت رر  الم صالصرر  فرر  رارر   الامرر   نرخطررعالقضرر ي برر  نلى لمرر  فرر  نيارر  القضرر ي مرر  مةرر    رالررى 

 . العا و لالياته  نن ال س ي  صا هع ,م  االةل   رحالج يهتحق ق حكم اختص 

_________________ 

 .هالش  اسهعاي " 23"م  ا ا  ( 1
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 :مقاصد اآلية الكريمة وما يعضدها من آيات كريمات 

ر لتره  ةر    ممر   ىلمة رني  ,عردم م   ضرته لمسر ل  الشرع المرذكالش درال  يش  رن مم  اؤكد اةي دذا المة رى   

نتؤكردل  قعش دذا المة رىالحد نإ م  مس ل  الشع  نر لته امية   ت ن ا مع ي اقف ع د دذا, بض إالة م  رن الخ ص 

نممر  اؤكرد مر  .    شا ترهدد  علرى إ را عا  ر ل  الشرع  علرى درذا المقصرد,نتالاتع تة ف  بال الح ي اةبسه ش  

 :م  ا ا و القع  ي ,   القالام  راف    تالليته م  مقصد الش ش  هب

َىرقافا َالاىرَِّجااُ ا َلىَااِىعا   َ  ََجاا     :لى  اللرره تةرر -1 لىاابق ال االاي َلىَااِىعا   فاااُلىَض دررذا الرر ص القع  رر  الكررعام اؤكررد حقيقرر     (1) َاَلعقاا   ما

ع العار و فر  اميرع ايهرتحق   و برض نالالاابر و التر  ي شععي  ي تحتمض مع ي  ني ادي  ندر  تسر ني ال سر ي مر

تةل  ل   بخص وص ال طع  نالخلق  المتغ اع  فيم  بي  م , نرم  الدشا  الت  علي   للعا و ف ر  القالامر  نالعا هر  

ر  خلقر  العارض  نالاليا و الة م  الت  ا تضت   الخص وص الخلقي  نال طعا  لكرض م  مر , ف رذل الدشار  ت  هر  تم م 

ا فطررع  المررعر  نخلقت رر ,نم  اتتبررع ر ررالاو الم سررعا  فرر  دررذل ا ارر  االررددم اشرريعنن فرر   نفطعترره,ني ت  هرر  ربررد 

ت سيعد  إلى  ا  القالام , نا سعنن الدشا  المذكالش  ف  دذل ا ا  ب لقالام , ناستدلالن على دذا الت سيع برذكع  ار  

القالام 
(2)

 . 

ا مَ    : الله تة لى -2 ابى َ َاََل تَاَتَضاا اى َِ َت ِب  ماض ُ اكى َا َ صا ُ َِ بقاا َالاىاِّ َِ َت ِب  ماض ُ اكى َىُق لاىرَِّجُ ا َ صا َىََّكقضى َلَىن فَا الَلقاا الى اَم ُ َلَّ َب الى مق فاما فَا ْى  َاا

َُ َلىاًِضُ ىاما إا   الى َم َكَُ  فاكقبِّ َشيى ما ى َلَّى
(3)

. 

برر  هرريعا , نالضررح ي, ناعاررع, نغيررعدم مرر  رعررةم عرر  ابرر  عبرر ت, ن ترر   , نالسرردي, نالحسرر , نمحمررد    

ك لال    نغيعل, ف  ى هللا ع  ( اختص ص  فطعا   نخلقي   ) الم سعا , رن ال س ي تم ي  بةض م  اختص به العا و 

اقرالو ابر  , فإ ره عردو م ر  نر ر  صر ةته نشرععته : نالتقرداع "ا ار  ..ي تتم رالان" ناض  ع  لل  بقالله ع  ناض 

نعر  مال درد مثرض ( ا ار  ...هللا مر  فضرله  ناهرألالا) فقر و تبرـ شي نترـة لى , شددم إلى م  اصرلح م ثم رش: عب ت 

ااىكقضى   :لل , نرن الت  تم ت د  رم هلم  ش   هللا ع    ف  لت ا ا , ثم ر  و هللا ع  ناض اُب ما ُق َلَضاَب َلُما اِ  َ ِّي ََل  قضا

  ما ى ذََكُر َ اى  ق اىَلن
(4)

  

ص الكعام, نهب    نله, نمؤاداته, اتأكد المة ى الشعع  ف   ا  القالام , نر ه مقصال  الشر ش  الرذي نب ذا ال    

ا م  ال ضض رن اسأو هللا  م  ع  ناض   ى ع  تم   غيعل, رن ايعتعا  عليه نرششد م  رشا  م اد 

___________________________ 

 م  هالش  البقع " 221"م  ا ا  ( 1

  271ص  1سيع ب  كثيع ج ا ظع مثة  ت ( 2

 م  هالش  ال س ي "  32" ا ا  ( 3

 نم  بةدد   417ص  1هالش  او عمعان نا ظع ت سيع اب  كثيع ج "  110"  م  ا ا   ( 4



 1 

إن هللا " ختر م ا ار   فر  كم نتأكيردل بقاللره تبر شي نتةر لى القع    عمدل إلى إ عاش دذا الح فضله ثم ركد ب ل ص

ف ال تب شي نتة لى الذي خل , ناةلم م  خل , نشع  م  اصلح لكض م  خل , نصردق .   "  عليم   ك ن بكض ش ي

َََُلضاِ َ  :هللا الةظيم حيم اقالو  َمىرق تَاَبَُ َك الى مق َ بُّ الى      (1) َ ََل َلمق الىَخىىقق َااْلى

  تأكيدل م  رن تقعاع نيش  رن القض ي مم  اختص به العا و ن  يت ال س ي ع  تم   نياته, ب عتب ش م  هب

نيا  ا هع  للعا و نم ع ال س ي م   , حكم متةردي بقصرد الشر ش  لمر  درال رعرم مر  الاليار و الة مر , نم  ر  

 .القض ي 

- :من السنة النبوية المشرفة : ثانيًا    

هللا ع ره  اهتدو رصح   القالو ا نو على عدم االاو تاللي  المعر  نيا  القض ي بم  شني عر  ربر  بكرع  ش ر    

ل  ا لح  الم نلالا :"   و , لم  بل  شهالو هللا صلى هللا عليه نهلم, رن ردض ف شت  د ملكالا علي م ب ت كسع  :   و 

" رمعدم إمعر  
(1)

  

فيه  ليض على عدم االاو تاللي  المعر  شيئ   م  ا حك م الة م  بي  المسرلمي , نإن كر ن الشر ش   رد :  قال الصنعاني

نالحدام إخب ش ع  عدم فةح مر  نلرالا رمرعدم امرعر , ندرم م  يرالن عر  555اعي  ف  بيت ونا  رثبت ل   ر    ش

.ال  عدم ال ةح    س م, مأمالشنن ب كتس   م  اكالن هبب   لل ةح 
(2)

 

نلم  ك  ت نيا  القض ي فرع  عر  اسم مر  الةظمرى فم رع تاللير  المرعر  فر  الحردام غيرع محصرالش فر  اسم مر     

ن   ر  نيار  " اتةدال إلى ه وع الاليا و الة م , ن م    القض ي,   و الق    عبد الالد   البغردا ي  الةظمى نإ م 

". ا  في   ا  الثي  ك سم م  الكبع القض ي نالخصالم  تالا  رن  ل صض
 (3)

 

ع د علم ي  كم  رن نشن  الحدام بم  هب  تملي  ب ت كسع  على ف شت ي ام ع م  عمالم الل ظ نفق  لم  دال مقعش   

 ا صالو م  رن الة م الالاش  على هب 

خ ص ابقى على عمالمه ني اتقيرد ب لسرب ,  ن الحالر  فر  الل رظ ي فر  السرب , نالل رظ إلا رفر   الةمرالم ي اصرلح 

السب  مة ش    له ف  دذا الةمالم, نعمالم دذا للمكل ي  إ م  اكالن بدليض خ شج ع  دذا الل ظ, ندال م 
  

 

_______________________________ 

 هالش  ا ععاب"  04" م  ا ا  ( 1

 اش إحير ي , صحيح البخر شي بح شري  السر دي . ب   كت   ال ب  صل  هللا عليه نهلم إلى كسع  ن يصع , رخعاه البخ شي ف  كت   المغ وي ( 1

 .  1111ص ,  4نا ظع استح ب بتخعال رح  ام اسشعاب ج  11/  15ص  3ج ( و .  ) مصع , الكت  الةعبي  

 . 237ص  4هبض السةم ج ( 2 

,  106م ص 1111الطبةر  ا نلرى , بيرعنو , ص  ش ع   اش اب  حر م , للق    عبد الالد   البغدا ي , اسشعاب على  كت مس وض الخةب ( 3

 . 254إهم عيض البدني ص .  ظ م القض ي اسهةم   ,  411ص  2نا ظع ك  ا  ا خي ش ج 



 1 

 .نعمالم الخط   الشعع  لس وع المكل ي  ,م    التكليفف  ي ال  ت م  تس ن ثبت شعع  
(1)

  

مر  اة ر   ,المسرتقبضإلرى ندر  لل  ر  المؤبرد الم سرح  " لر  " الحدام ار ي بصريغ  ف  اؤكد دذا رن     ال ةح    

فر  يار  ع مر  ي نالمعر  في    إلى ه وع الال  وع الت  ت اللىم  فيه نتةداه بشكض    ع عمالم الحدام نالحكم المتض  

 .وم  الخط   فحس  بض فيم  استقبض م  روم ن 

 

 :الدللة المقاصدية للحديث الشريف 

ن  ر  ال رةح المرعر   ص ال بالي الشعاف نا ح الديل  على   صد ال ب  صلى هللا عليره نهرلم م رع تاللير دذا ال    

 اقبرض الحصرع فر  اسم مر  الةظمرى خصالص هببه لةمرالم ل ظره, كمر  ي ندال  ص ياقبض القصع على ,عم  ا ةض

ب ر  مةر    الةلير  المقتضري  لتةردي  يلتره المق صردا  لسر وع الاليار و الة مر  نخ صر  نيار  القضر ي التر  ت ريض 

 .للم ع

رم  ف  شأن اسم م  الةظمى فرة االارد فر  صرحيح الشرع  ري  ليرض ار  ض ب لحرد مر   يلر  الحردام علرى م رع    

 .اسم م  الةظمى رن شو ه  الدنل  على تحق  دذل الديل  ف  شأن  , ن د رامةت ا م المعر  م  الاليا  الة م

ني اعتب ش ف  دذا المق م لمح نيو بةض المحدثي   صع الحدام ف  نا ةته ند  اسخب ش ع  شأن ال عت مرع    

عاة  مر  رحكر م ع مر  ب ت كسع , نكيف ا  ض تقييد الحدام بالا ةته رم م م  ي اقبض الحصع ممر  ت ريض بره الشر

 . شأو ع  ن  وع خ ص , نبأل  ظ   ع  ي , ك للة ن, نالظ  ش, نخةفه

نرم  التةل  بمعاالح الخةب ف  مسأل  اعتب ش خصالص السب  فة اسةف بشيئ  ن الخةب بشرأ    إ مر  ن رع    

  اهررتقع عليرره ركثررع فرر  الم  ررالم ي فرر  المرردلالو, دررذا مرر    حيرر , نمرر    حيرر  رخررع  نشغررم ت  صرريض المسررأل  فمرر

"الةبع  بةمرالم الل رظ ي بخصرالص السرب  " ب يهتديو ف  المق م رن     عد  رصاللي    دض ا صالليي  نص ش
(2)

   

المرعر  للاليار  الةظمرى, إي  نبثبالو هةم  ا طب ق دذل الق عد  على المسرأل  ي ابقرى مر  لالرل الحالر ج ب هرتحق ق

الحالرل, بمر  ي ا ر و مر  إامر   ا مر  مر  ا  لره المخري  إلا غمرس فر   ت  فت ال عم نفسر   ايهرتديو نإ رطعا 

 .المحي , فضة  ع  رن اع ى لشقه رن خع ه 

 : مقاصد الحديث وما يعضده من أحاديث شريفة 

رف  تره  بدليض ناحد, بض إن  صد الش ش  إلى م ع المعر  م  الاليا و الة م , بم  ف  لل  نيا  القض ي, لم اتقعش   

   دامــــ ي حـــ و, ناــــنم  تة  د مع  يلت   م   ا ض نفيع , م    م  دال  ع    كآا  القالام  يو

__________________ 

ص  ش ع   اش المة شب , عل  حس  هللا , نرصالو التشعاع اسهةم   ,نم  بةدد  277ص  ,محمد ال حيل .   ,ا ظع علم رصالو ال قه( 1

  270ص , م  1176الطبة  الخ مس  , مصع , 

 .نم  بةدد   323عبد المحس  ب  محمد العاس ص , رصالو ال قه ع د الق    عبد الالد   البغدا ي : ا ظع ت  صيض اهتخةص الق عد  ( 2



 15 

ف  هي ق دذا التة  د ب لديل   المق صدا ,على م ع الش ش  للمعر  م  تالل  القضر ي, " الحدام555ل  ا لح  الم" 

 لرر  فرر  دررذا السرري ق  ررالش  بةررض ا ح  اررم ال بالارر  الداعمرر  لمرر  هررب  تالليترره مرر  مةرر    نمت بةرر  لبيرر ن اتسرر ق ا 

 :نم  لل  " الحدام555ل  ا لح  الم" مق صدا  ف  حدام المسأل  

اث  ن فر  : القض   ثةث  :"   و شهالو هللا صلى هللا عليه نهلم : م  شني ع  بعاد  ش   هللا تة لى ع ه,   و  -1

عب الح  فلرم اقرض بره نار ش فر  ــــشاض ععب الح  فقضى به ف ال ف  الال  , نشاض ع. لال   ال  ش نناحد ف  ا

 الحكم ف ال ف  ال  ش, نشاض لم اةعب الح 

 "ال  شف  ا ض ف ال  فقضى لل  ت على
(1)

 

نلرم " شارض "  رال  مر  الثةثر  بل رظ نصدش التةعاف بكرض  ,ثةث  ر الا ف  دذا الحدام الشعاف حصع القض      

ف  المق م و الثةث  مع عدم لكع المرعر  مطلق ر   اردو " شاض " المعر  ف  ري ناحد م  الثةث , نالتةبيع بل ظ اذكع 

 .بم طال ه على اختص ص العا و باليا  القض ي, نف    س الال ت ادو بم  المه على م ع ال س ي م  لل  

" الحردام 555لر  ا لرح  رالم" أل  ناةحظ رن دذا الحدام نإن ك ن مال العه اختلف ع  مال رال  حردام المسر   

الالاش  ف  دذا الحدام, تأت  ك ش   نمؤكد   لمقصد الش ش  م  م ع ال سر ي " شاض " إي رن الديل  الم طال   لل ظ 

 " . الحدام 555ل  ا لح  الم" نيا  القض ي تحدادا  ف  حدام 

,ما روي عن أبيي عيعيد الريدري فيي صيحيخ البرياري -2
(2)

مر  "  هللا علييه وعيلم للنسيا  مين قيول النبيي صيل  

"د  لل  العاض الح وم م  إحداك  شرات م     ص و عقض ن ا  رل
(3)

  

وفي صحيخ مسلم عن ابن عمر   
(4)

نم   شرات م     صر و عقرض ن ار  رغلر  "  من قوله صل  هللا عليه وعلم 

" لذي ل  م ك  
(0)

 .تل  د  عب شاو الش دد م  دذا الحدام ف  دذا المق م  

نعبر ش  الشرر دد ن مرر  ارر ي في رر  مرر  نصررف ال سرر ي ب قصرر ن الةقررض نالرردا , رخررذد  ال ق رر ي مأخررذ ايشتكرر و حرري     

صعحالا ب قص ال س ي ع  شت  الاليا و الة م 
(6 )

 , لك  م لم اةتبعنا رن المسأل  نح صل   وا    العا و 

__________________ 

  .  223ص  4, نا ظع هبض السةم للص ة    ج " 2310", ناب  م اه ف  ا حك م بع م  "3073"الحدام شنال ربال  ان  ف  ا  ضي  بع م ( 1
  . كت   الحيض ب   تعي الح وض الصالم( 2

  . 142ص ,  1صحيح البخ شي بح شي  الس دي ج ( 3

  . كت   اسام ن ب     قص ن اسام ن ب قص الط ع و( 4

   . 142دنلي , ص , بة  بيت ا فك ش الصحيح مسلم بشعح ال الني( 0

 .  61ا حك م السلط  ي  للم نش ي ص ( 6
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على ال س ي نشاح   م ع    ف  الةقض نالعري, بم  فضض هللا به بةض م عل  بةض
(1)

 نال ا    المقصال   

ف  العا و د   د  وا    اختص صي  نليست ا تق وي , رن بتةبيع رخع معاع   الخص وص نال رعنق ال العير , اؤكرد 

ا ا  مشةع بأن الت ضيض ليس مطلق ر  فحري  شارح العار و عقرة  شارح ال سر ي  م " بةض"رن اسب  م ف  ل ظ   لل 

 .  م ع    , ندذا دال بيت القصيد ع

نعليه فإن م  ال م المعر  ف  تكلي  ت   الدا ير  نالد يالار  مر  شع ار  للر نج إن حضرع, نح رظ لره إن غر  , نحمرض 

إلررت, فمرر  الرر م لررذل  ناةرري  عليرره, دررال الة   رر , بررض شاحرر ن الة   رر  555  نني   ن إش رر  , نتعبيرر  صرر لح

 .نفيضال يت  , نايغتم ش في  

نرم  م  ال م العاض ف  مة شه نمة  ل, م  هة  نكس ,نمح نش  نم  نش , نا تح م نالتح م, نكي ه  نهي ه ,    

 .يدل, نهيطعته على الة     نالالالاشح بض شاح ن الةقض نتس, فةوم لل  نعدته, الةقض , إلت 555نتالشم نت شع

 ولكن ما المقصود بالعقل الذي ينقص عند المرأة ويزيد عند الرجل ؟

ب لقطع نالحسم ي امك  رن اكالن المقصال  ب لةقض د   القدشاو الذد ي , رن الةملي و ال كعا , ف   الي م  اؤكدل    

 الشــأن, م  االةض البةض اتةال  إل كيف تــكالن  الالا ع م  ت الق بةض ال س ي على كثيع م  العاـ و ف  دذا

, لر م  رعنش  بطرةن مر   الطبيب  ر قص عقة  م  الة مض الذي اقرم المصرح , نلمر  ك  رت درذل ال تيالر  ب  لر  عقرة 

اؤ ي إلي   م  مقردم و, تتمثرض فر  حمرض الحردام علرى رن  قرص الةقرض المرذكالش فيره درال  قرص القردشاو الذد ير , 

 , نإلا ثبت عدم االاو حمض الحدام علرى درذل الديلر  عقرة  نشرعع  ,فةبد مر  البحرم عر   يلر  نالةملي و ال كعا

 .رخع  لل ظ ال قص ن الالاش  ف  الحدام 

ندذل الديل  امك  ا ت  ص   بس الل  ناسع, م  خةو ت ةيض مسل   يل  اي تض ي, نلل  بتقرداع مة رى ي اصرح    

مة  ل ناط ب  الالا ع, إي بتقداع دذا المة ى,نلل   ظيع م  هرب  بي  ره فر  حردام  الكةم عقة   نشعع  , ني استقيم

" الحردام 555شفع ع  رمتر  الخطرأ نال سري ن" مع ناال  ال ةح ف  الالا ع, نحدام " الحدام 555ل  ا لح  الم" 

المشرعنعي , نفر  فر  ا نو بحملره علرى مة رى   ر  : نلل  مالاال  ف  الالا ع, ن د واو اسشك و بديل  اي تض ي 

 .الث    بحمله على شفع اسثم ع  ال  عض للخطأ نال سي ن 

ند  د   الر م ناالب ر  عقلي ر  نشرععي  , تقرداع مة رى  قرص الةقرض ب  كسر شل رمر م تغرالو الة   ر , نهريطعت   علر     

 لى شخصي  المعر , نال ا    ف  عقض العاض ن قص ع   ته, دال ا كس شد  رم م تسيد الةقض نهيطعته ع

_____________ 

 .  61ا حك م السلط  ي  للم نش ي ص ( 1
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شخصي  العاض, ف لعاض بةقله ا ضض المعر  ف  مق نم  الة     نالمرعر  بة   ت ر  تر قص عر  العارض فر  صرمال  

نم  ثم ف لة     مرؤثع  فر  إشا   الةقرض ندرالال, ي فر   دشتره نمسرتالال,  ر غط  علرى , الةقض نمق نمته للة     

 .ته ناختي شاته ي على ك  يته نصةحي ته تالا  

نلريس  قرص ترالدي  رن احتقر ش  ,درال  قرص تشرعاف ,الحردام ف    ناتحصض م  لل  رن ال قص الم سال  للمعر   

تالصرم بأ  ر   رن ,بض ناطعب   ناشالي   ,ناسةدد  إيظ ع البسيط   تالاد امعر  على ه ي , نش دد لل  رنتضةيف

ر  علرىبرض نالعار و ,ضر  رن ال سر ينشر ددل را ,ب لة   ر  م ةم  لمر  اتسرمت كالمرعر  رن شخصري   , مالمةرالن امية 

ني ا كع ع  ض تأثيع للر   ,ر ثالات  ف  كلم  همت  نتألقت  ,فيضال يت  ف  ناهتغع ت  ,نإغتمعو في   ,ب لة    

 .القض ي نمق صدل ف  

, ني اسرتقيم الحر و ب ر  علرى ةمض القض و مم  ي ا  ه  ال ,يت   نك  ت الة     ن فيضال ,ن لل  كذل نلم  ك    

, فيمر  هري  مر  ر لر  هلم  صح   القالو ا نو م   يل  دذا الحدام م  اةضد م   صدل الش ش  , ةعامق صد الش

 .م  تالل  القض ي المعر  م ع  على

 :خري األدلة األ: ثالثا

لضررةف  ,نكررذا نيارر  القضرر ي لةظمررى,لإلم مرر  االمررعر  م ررع تالليرر   م  صررح   القررالو ا نو اسامرر   علررىهررل   

لثبررالو الةلرر   ل ررم  يرر ت م ررع تالليت رر  القضرر ي علررى م ة رر  مرر  الاليارر  الةظمررى نهررلم ,البيرر ن  , كمرر  هرريأتالخرةب

الم رع مر  الاليار  فر  هر لم لرى الم رع مر  القضر ي كمر  درال ناسرلم ل رم ايهرتديو ب لمةقاللير  ع ,الال مة  نظ الشد 

بةالن  , ناتت بع تأكيدل ببي   و يحق  الي م  هب  م  بي   وف  نلل   ,الشععي   ل بض تسلم ل م ه وعا  الةظمى,

 . هللا

 :وأدلته  ,القول الثاني

درذا القردش فر  تحقير   مرداشل فر  ن ,فيمر  تشر د فيره  ضر ي المرعر  ارالاو فر ناخ لف الالم الش  ,لح  ي دال  الو ا   

 :ل  بي  ثةث  مس ل  دذل المسأف   ي  نكت  الح القالو به بي  الصح  نالالالاو؛  نتع   ,خةب

نرمر  الرذكالش  فليسرت مر  "  :البرداوعفر    و الك ه     ,عدم اشتعا  الذكالش  نفيه ت صيص على:  ولالمسلك األ

 ؛إي ر  ر  ي تقضر  ب لحردن  نالقصر ص ,الالملر فر  مر  ردرض الشر     المرعر  ن   ؛الالمل ف  شعن  االاو التقليد 

" نردلي  القض ي تدنش مع ردلي  الش      .لل  ف   ه ي ش     ل   
(1)

.ن عا  م  لل  يب   اليم  ,
(2)

  

__________________ 

 .  3ص,  7بداوع الص  وع ج ( 1

 .    211 -215ص  6البحع العاو  ج ( 2
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ن , ناصرححالالقضر يالمرعر  االير نن تاللير   ر  رم ,مرذد  الح  ير  مر  درذا المسرل ف  ن د ف م بةض ال  ظعا     

 .تش د فيه  رنكض م  ل   ف  نامضال ه  ,د  ض ي

ال     فرة اضرم ,  القض يننن شع ع دم  اةد كتب م شع  الذكالش  تم م  ف  ن اتال دض رصح به : المسلك الثاني 

فرر  نالةاليرر  رن دررذا المسررل  الحررظ ,ني بررذكعل بةرردم ايشررتعا   ,هرربيض ايشررتعا  ي بررذكعل علررى ,شررع  الررذكالش 

كمةي  الحك م للطعابلس   ,المة ي  ب ل   نالب  بةض كت  الح  ي  
(1).

 

 نلس ن الحك م يب  الشح 
(2)

بض  د ارذكع  ,اشتعا  الذكالش  له لةدم  ,القض يالمعر  ندذا مسل  االدم االاو تاللي   ,

لح رن كرض مر  صر علرى55"مةري  الحكر م فر  كمر  لكرعل الطعابلسر   ض م ع  المذد  مر  اقتضر  للر   رم   ,بة

ا ع د "    اصلح    ي   ش دد 
(3)

.  

عردم ارالاو تاللير   , نفيه ا صرالن بصرعاح الةبر ش  علرىندال مسل  المحققي  م  علم ي المذد : المسلك الثالث 

, ب لقالو بصح   ض و   ن  ر لل نلك  م اخ ل الن الالم الش ,بض ناأثم ع ددم م  االلي   – لالم الش ك –القض ي المعر  

ن االرالو " مالمرع ا   رع فر  مر  للر  مر  ار ي  ,ن  ضرت في مر  رددم إ, نابطض عغيع الحد نالقص صف  ن ن ع إ

لر  ا لرح  رالم نلرالا رمرعدم )رثرم المرالل  ل ر , للحردام  , لكر اميع الحقالق لكال    م  ردرض الشر    ف  المعر   ض ي 

 (". رمعا
(4)

 

فر  بشع  إي للقضر ي  نرم  الذكالش  فليست:" اشتعا  الذكالش  اقالو الةةم  الح    كم و الدا  اب  ال م م ف  ن   

" كض شئ إي في م  ف  المعر  فتقض   ,الحدن  ن الدم ي
(0 )

ثم اةال  فر  مال رع يحر  لتحقير  المسرأل , نالكشرف  ,

رن : ن الالالا  : " فيقالو ف  هي ق ش ل على اهتديو الالم الش لبطةن  ض و  , ع  تالاه المذد  الحقيق  بشأ    

نعدم حله, نالكةم فيم  لال نليرت, نرثرم المقلرد, رن حكم ر  خصرم ن, فقضرت م ع رن تستقضى م  لكع غ ا  م  ا يد 

هللا, إي رن اثبرت شرعع     ض ي  مالافق   لدا  هللا, رك ن ا  ذ رم ي ؟ لم ا ت ض الردليض علرى   يره بةرد مالافقتره مر  ر ر و

 هل  ردليت  ,نليس ف  الشع  هال   قص ن عقل  , نمةلالم ر ه لم

 س ـــ  عا يـــنلذل  ال قص ن الغ5555  ب لكلي , ري تع  ر    تصلح ش دد حد هل  ردليت  اصض إلى

__________________ 

 . نم  بةدد   13مةي  الحك م,للطعابلس , ص( 1

( و.  )     كرع  اش ال, مطبرال  مرع مةري  الحكر م , الح  ر   ال ضض المةرعنب بر ب  الشرح   رب بعاديم ب  الالليد إ  ب  ,ا حك ممةعف  ف  لس ن الحك م ( 2

خرع بمر  عر ال لشرعح مقر م  فر  ناكت ر   ,لاي المق مف  لقض ي لالمعر  نلم اةع  لحكم تاللي   ,نالمؤلف لم اذكع الذكالش  كشع  للتاللي  ع د بي  ه  الشعن 

 .224ص , غيع الحد نالقال  ف  م  إش ش  لصح   ض و    ,الال  ا 

  .304ص ,  0 , ج  ع بدا با  ظعح شي , نا14, ص مةي  الحك م للطعابلس ( 3

  .161ص  2 شعح ملتقى ا بحع لشيت وا ل, جف  مالمع ا   ع ( 4

  .307ص  6 شعح فتح القداع ج( 0
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ر هللا عليه نهلم لم  االلي   عدم ال ةح شهالو هللا صلى ندرذا  ,للمراللي  ل ر  بر قص الحر و , فك ن الحردام متةع  

 ".لا ابطض دذا الح ؟لم  ,لك  الكةم فيم  لال نليت فقضت ب لح  ,ح 
(1)

  

    صره علرىمر ,مقر م ايشرتعا  للقضر يف  نبةدم  لكع ب  سه م  لكعل غيعل  ,نب ذا التحقي  الد ي  يب  ال م م   

ي رن مرداش , إعردم اشرتعا  الرذكالش  للر  اؤكرد  بال رالح ر ره بر لعغم مر   صر م علرىن , فرإعدم اشرتعا  الرذكالش 

, نالتر  ر رع  ي رن التاللير صح  القض ي ي فر  ارالاو ايهتقضرف  ري  ؛وف  الالالا الصح  يف  الخةب محصالش 

لرر  ا لررح " لررذل  بحرردام  ناهررتديل م ,م ررع ال سرر ي مرر  التالليرر فرر  المتمثررض  ,مال ررف الالم ررالش صررعاح  بصررح 

" درذا حر  "  :مةلق ر  بقاللره" الحردام555 رالم
(2)

فرر  المحصرالش  ,لكر  م ا ر وعالن فيمر  حرعشل مر  مرال   ال ر ا  ,

بقطع ال ظرع عمر  إلا  ,ت ب ل ةض, إلا  ضفيم  عدا الحدن  نالقص ص ,ناف  الح  نالشع  متىالمعر  ي صح   ض 

 .رن ب لتحكيم  ,ن ع إهتقض ؤد  ب لتاللي 

 :أدلة القول الثاني, ومقاصدها 

القي ت دال  لمذدب م, اض م  احتل به الح  ي  اهتديي     
(3)

فأمر  فر   , المسرألتي  , ندذا  ليض االش ن ه ع رددم علرى

ا نلى, فقي ت االاو تاللي  المعر  ف  غيع الحدن  نالقص ص على ارالاو شر   ت   في مر , ن رمر  فر  الث  ير  فقير ت 

 . صح   ض ي المعر  ف  الحدن  نالقص ص, على صح  ش   ت   في م 

 :وهذا القياس باطل من ثالثة أوجه    

 .ند  كثيع  نالي  , فالاش ه : األول 

 . لمق صد: الثاني 

 . عالاودل:  الثالث

- :أما عن فوارق القياس المبطلة له فمنها 

رن القضرر ي نيارر  ع مرر  نالشرر     خ صرر , نالالم ررالش ي ام ةررالن المررعر  مرر  الاليارر  الخ صرر , ك لالصرري ,  -

 .نالالك ل  

 .ح  رن القض ي نا ه اسل ام ب لح , نرم  الش     نإن تأهس علي   القض ي ف   ي تال نو كال    إخب ش ب ل -

  .رن ناه القض ي الحي   نالةدو, نناه الش     اي حي و ب ي تص ش  حد الخصمي  ب لح  المةلالم للش دد  -

رن للق    رن ا ن الش دد نش   ته ناقدش مد  صد    ناقعش  بالل   م  عدمره, نلريس للشر دد رن ا ظرع فر   ضر ي  -

 .الق    ب ذا ال ظع 

__________________ 
  . 311ص ,  6 ج المعاع الس ب ( 1
  . عالمعاع الس ب  ب  س المال ( 2

 . 224, نلس ن الحك م ,يب  الشح  , ص 14مةي  الحك م للطعابلس , ص  : ا ظع ( 3
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ردلي  المعر  للش     خ ص  ب  مالاو نم  اؤنو إلي  , ثم د  على ال صف م  ش     العاض, الذي يبد م   -

غرر  رن تخصررص إي ع ررد ناررال  مرر  اقتضرر  التخصرريص, نإن ناررال ل مة مرر , رمرر  ردليرر  الق  رر  فررة ا ب

خصصت فة تقبض الت صيف, ني تتال ف على م  اكمل  , ني اقدح فر  للر  مر  اهرتحدث فر   ظرم القضر ي 

 المة صع م  تشكيض الدناوع متةد   القض  , لل 

شرععي  اطرالو م  هرد إلرى ضر  ,  رد ا  اورع  اكمل ر  شار وفر  تي  مق م الق  ر  ررن إ خ و امعر  رن امع -

نرمر  تشركيض الرداوع  امية ر   ,هبيض المث و الخلال  مع القض   ف  غعب المدانل  , نم    علىبس  ناالد  

ت تصر  برأي عرد  مر  ال سر ي  ندرال الشر     التر  ي ,ا صض المقيس عليه إلى م   ض م  ال س ي فم ض  

 .ع عليه إي ال س ييم  ي اطلفندال ال  ا   ,مال و  ي ف  إي  ,اكالن مة   شاض رن نن 

- :عن مقاصد القياس الناقضة له  وأما  -

اررالاو شرر   ت    رن صررح  مرر  تقضرر  برره ن  رر لل علررى ,المررعر اررالاو تالليرر   مرر   يرر ت ,فمقصررد القيرر ت   

 .مقصد م   ض لمق صد القي ت كأصض م  رصالو التشعاع دال  ,نصحت  

مشرتعك   , بالر مع علر فرع  غيرع م صرالصإلى صض م صالص لقي ت التشعاة  إ م   صد به تةدا  حكم رف    

ال رع  فر  م  و   , لةهتديو ب ذا القي ت على م   صدل الش ش  م  عل ا صض  صه علىف   , صدد  الش ش 

 .ا صض ف  كم  د  

بررض  ,ح رظ الةقرضفر  إ مرر  درال شع ار  لمقصرد الشرر ش   ,هرك شفقير ت المسركعاو علرى الخمررع شع ار  لةلر  اس   

, نالبغضرر ي نالشررح  ي نال ررت  تعترر  علررى اسهررك ش مرر   شررع لل ال ررى,ن المرر  امكرر  ر  ي  ناتقرر ,نالمرر و نالبرردن

ن الةل  م  در  إي نهريل  م ضربط  ,  هك ش, ند  اسي مالع  الةل  ,ثع الةل ف لقي ت د د   يبد نرن اعاع  ر

  .م  الحكم نتحقي  مقصد الش ش  ,ساعاي عملي  القي ت

 ,المحصرالوفر  يسر  درال مر  اةرض كثيرع مر  علمر ي ا صرالو نمر  م الرعاوي نشع ا  مقصد الش ش  م  ا     

المقصررد الشرعع  مرر  حكررم إلررى القيرر ت ح لمرر  ي ترؤ ي شع ارر  الةلر  فر  تالرالا  شع ارر  الحكمرر    إلررىدبالن ذار

ندذا م  اةعب ع د علم ي ا صالو ب لقي ت الكل  رن المصلح   ,ا صض
(.1)

  

ن درذا , فرإنتالليت ر  القضر ي ,المعر   ش     ين ح م  فعنق  ي هي  بلل  نمع تال نو كض م   نتأهيس   على   

ر   ,التأصيضف  القي ت مضعن  ب ي طعا   , نالقض ي فعع  نالت عاع, نالتةليض, إل كيف تالةض الش     رصة 

  . ظعل ن ض وه اق ت علي  , ند  نهيلته ندال ح كم علي  , ف  امل  

__________________ 

   11/  15ص  1ج , دـ  1316الطبة  ا نلى , الق دع  , مكتبه  اش التعاث , لس م , لمحمد ب  الحس  الحالالي الثة لب  ال كع ا: ا ظع ( 1
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كم  رن الصالش  المق ت علي   ندر  شر     المرعر , إ مر  ك  رت تردشا   متردحعا  , حر و فقرد نهريل  رعلرى    

َر َ  :م  رر , إن نارردو ي اصرر ش إلي رر , حيررم  رر و تةرر لى ااَ اهقَضُ لَاتقاالَكَِّر َاامى ااب  إا ى َا َ  ى َتَّا ااَعَ ا ُِّ ااَ  ال َ  ما تَااُ ا ماض اا ى تَارىَضاااى

َرى قخى َ اهقَضُ اْلى  إا ى
 (1)

  

فكيف تالةض ح ل  شععت بدي  ناحتي  ل   ب لمح لاع المشةع  بحعج الصيعنش  إلي ر , كيرف تالةرض درذل     

الحكمر  التر   صردد  الشر ش  مر  شرععت   ح رظ الح ل  رصة  نتق ت عليه ا صالو ي ال رعن  فحسر , إل 

الحقالق ب   ع د فقد ا ح ظ, نرم  علت   ند  ردلي  المعر  فقد رش شو ا ا  الكعام  إلى تالدي    نايحتي   

م  رر  بمحرر لاع تةررد  الشرر دد , نعرردم ا  ررعا د  م مرر  بلغرر  فرر  الةررد , نح لمرر  تضررطع  الةلرر  رن ي تررؤ ي 

د   صد الش ش  ف  المق م, ندذا إلا هلم   بصح  التأصيض,  ا  الحكم  الت شع ات   للمقصال , فيال  شع 

 .نالت عاع, نالتةليض ف  دذا القي ت, ندال غيع مسلم 

نم  ثرم كيرف ارع  درذا القير ت  يلر  ا ار و نا ح  ارم الصرعاح  فر  م رع ال سر ي مر  نيار  القضر ي,    

 ند  مق صد امك  القطع بيقي يت  , نلال بدال  شع ا  لمقصد الش ش  ف  إ  م  الحدن  نح ظ الحقالق,

 .تعاكم الظ الن علي  , م  االةل   تأت  ب ل قض على ري اهتديو ا  و م    خعص   بغيع ح  

 :وأما عوائد القياس الكارة عليه 

ر  تكرع     فقي ت الح  ي  صح   ض ي المعر  نارالاو اهتقضر و  , علرى صرح  نارالاو شر   ت  , ا رتل لالاوم 

 .ى دذا القي ت, ب ل س   نالبطةن عنش  عل

فتقعاع دذا القي ت, ال م م ه  عنش  تصحيح  ض ي, نتالالا  اهتقضر ي, كرض مر  صرحت م ره الشر        

نا وو له, نا مع ليس كذل  ع د الح  ي , ني ع د غيعدم, نكال ه ع د غيعدم فظ دع, نرم  ع رددم فمر  

لتأمض ف  شرعن  الق  ر  ن  ابره ع رددم, الحرظ ا رطعاب  اتةق  كت  الح  ي  ف  دذل المسأل , ناق شب   ب 

ا نت   ض   نا ح     .ظ دع 

نردررض : " ف رر  مةرري  الحكرر م للطعابلسرر , اقررالو عرر  ا نصرر ب المشررتع   فرر  صررح  نيارر  الق  رر     

ر  ب لكترر   نالسر   ناات ر   الرعري  "القضر ي مر  كر ن ع لم 
(2)

ن الةدالر  ليسررت "  :, نفر  شررأن الةدالر  اقرالو

" لألدلير , برض در  شرع  ا نلالار   بشع 
(3)

اتحصرض رن " ردرض" , نبحسر  الر ص ا نو نتصرداعل بل رظ 

 اشتعا  الةلم ب لكت  , نالس  , نايات    ع ددم شع  ردلي , نمع الت به لكالن المقصال  ب شتعا  

______________________ 

 .  هالش  البقع  " 212" م  ا ا  ( 1

 .   14ص   الحك م, للطعابلس , مةي ( 2
 . المعاع الس ب    س المال ع  (3
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 , ندررال مرر  ـررـايات رر   دررال اشررتعا  الةلررم ب يات رر  , نلرريس اي تررداش عليرره؛   رره غيررع مشررتع  ع ررد الح  ي

اكرالن عردي  فر    سره  نإ مر  اتقلرد القضر ي مر : " رن حه اب  الشح   بالةي فر  اشرتعا  ته, حيرم اقرالو 

ا ليس بشع  555 ع لم   ب لكت   نالس   نايات   " نكالن الق    مالت د 
(1)

 . 

نالمتحصض مر  درذل ا  رالاو بيقري , عر  مال رف الح  ير  فر  شرأن القضر ي نشرعن ه, رن الةلرم ب لكتر      

نالس   نايات    ع ددم م  شعن  ا دلي , نالتاللي , نالتقليد, نام ع بحبسر م مر  التاللير  مر  تخلرف عر  

 .لل  القدش 

علرى رن : " ه لم  فصض م  شعن  الق   , اةق  الطعابلس  على ر الاله ا   ر  بقاللره نفيم  اشبه إام ل   

ا ع د   اصلح    ي    " كض م  صلح ش دد 
(2)

ف  مق م   نهي      –, بي م  دال ف  كةمه ع  ص  و الش دد 

, بقالله – ناال  لل   شع  ا  اي الحعا  نالبلالغ ناسهةم, فيشتع : " احصع شعن  الش دد تحمة  نر اي 

 نردلي  ا  اي تثبت بم  تثبت . ع د ا  اي, ني اشتع  لل  ع د التحمض

"برره ردليرر  التحمررض, نبررأمالش رخررع, ندررال ال طرر  نالح ررظ ناليقظرر 
(3)

 ــررـع, نلررم اررأو فرر  دررذا المقرر م بررأي لك

 ضـــيلى هبـــيشتعا  علم الش دد ب لكت   نالس   نايات   , ي عل  هبيض ا دلي  للش    , ني ع

. ا نلالا  في   
(4)

  

ف  فت ن  : " ن  س الح صض اتاللى ف  لكعل   الاو المذد , ع  عدال  الش دد نرنص ف  , حيم اقالو    

ا عقةي  ب لغي , غيع معتكبي  كبيع  ني مصعاي  عل  صرغيع  ,نلرم : ص عد  حد الةدال  رن اكال الا رحعاش 

نفر  . م  اتةل  الحرد رن ال ارع بره: ن  و غيعل . عليه ب ل  شم  رنعد هللا : اظ ع م  م كذ ,   و الطح ني 

" شع  الةدال  رن اتال   ا مالش المستش ة , نفيه اقظ , ني اكالن ه د  القل : فت ن  رب  الليم 
(0)

,إلرى 

  ني االاد في   لكع مطلق   لكالن الةلم ب لكت   نالس   نايات    م  رنصر ب الةدالر  فر  ـــرخع م  لكع م

د الش د
(6)

الشر     ع رد الح  ير  نغيرعدم رنهرع مر  القضر ي  رنا مع الذي اؤكد م  هب  اهتظ  شل, مر  ,  

 .ف  ال ظع, نراسع ف  الةمض, ني ال م في   م  ال م ف  القض ي م  لالاوم 

_______________ 

 .  211ه  ن الحك م ,يب  الشح  , ص ( 1

 . 14مةي  الحك م ,الطعابلس , ص ( 2

 . 75معاع الس ب , ص ا ظع ال( 3

 . نم  بةدد   75المعاع الس ب  ص ( 4

 . نم  بةدد  75ا ظع مةي  الحك م, للطعابلس , ص  (0

   . نم  بةدد   245نا ظع لس ن الحك م, يب  الشح  , ص , المعاع الس ب    س المال ع ( 6
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الةلررم ب لكترر   نالسرر   نعليرره ف لمتحصررض مرر  ر ررالاو الح  يرر  بيقرري  فرر  شررأن الشرر     نشررعن   , رن    

, برررض ني لكرررع ل ررر  فررر  مقررر م اللررر نم  نايات ررر   ع رررددم ليسرررت مررر  شرررعن  الشررر    , ي تحمرررة  ني ر اي 

 .نايشتعا , ي على هبيض ا دلي , ني على هبيض ا نلالا  

نرم  ع  ح صض المتحصرةو مر  ا  رالاو السر بق و, نمر  عرع  ل ر  مر  مت بةر و نتحلريةو, درال رن    

 ي  اشتع الا لتاللي  القض ي, م  لم اشتع الل ف  ردلي  الش دد للش    , فبطض م  ثم  الل م رن م  صرلح الح 

ش دد ا صلح    ي  , نبطض ب لتبع  ي ه م الذي ر   إليه, نبطض مع دذا القي ت كرض مة رى للةلير  ب ر  عليره, 

 .نلل  شع ا  لةالاودل الك ش  عليه 

 :القول الثالث وأدلته 

مر   ,فيم  لد  إليه م  عدم اشرتعا  الرذكالش  كشرع  لترالل  القضر ي مطلقر    ,ذا القالو إام   ا م ناخ لف د   

 . , ك لعاض تم م  حك م بة اهتث  ياميع ا ف  المعر  اة   االاو نصح  رن تقض  

  اعاع الطبعي, ناب  ح م الظ دعينشرت دذا القالو م  ردض ايعتب ش, الم سع الش يع, اب
(1)

 . 

  اب  اعاع الطبعي, فقد ا يو  سب  دذا القالو إليه, م  بةض الةلم ي,  نن رن اثبت ل ذا القرالو رثرع رم  ع   

ف  ت سيعل المةعنب, ني ف  غيعل مر  مؤل  تره, مر  شارح إ كر ش المحققري  مر  الةلمر ي,  سرب  درذا القرالو إليره 

, نف  لل  ع الطبرعي, ر ره االرالو رن تكرالن ن قرض عر  محمرد بر  اعار:" اقالو الةةم  الكبيع اب  الةعبر  رصة 

المعر     ي , نلم اصح لل  ع ه, نلةله  قض ع ه كم   قض ع  رب  ح ي   ر    تقض  فيم  تش د فيه, نليس بأن 

تكالن    ي  على اس ةق, ني بأن اكتر  ل ر  م شرالش برأن فة ر  مقدمر  علرى الحكرم إي فر  الردم ي نالحردن , 

لـرـ  ا ـرـلح )   ب  فر  القضري  الالاحرد , بردليض  اللره صرلى هللا عليره نهلـرـم نإ م  لل  كسبيض التحكريم, رن ايهرت

"عاع, ناب  اندذا دال الظ  بأب  ح ي  (  ــالم نلـــالا رمعدـــم امعر  
(2)

 . 

ر , فقرد حسربه المصر  الن فر  درذا البر   مر  الةلمر ي,  نعلى تقداع صرح   سرب  درذا القرالو يبر  اعارع افتعا  

ا غيع مةتبع ف  م القضر ي,  الاا   اسام   على ا  ل  ال  دض  بحكم المسأل , ف  الم ع م  تاللي  المرعر شذنل 

اعتبر ش بقرالو  نشذ اب  اعاع الطبعي فالالو  ض و   ف  اميرع ا حكر م ني: "نف  لل  اقالو اسم م الم نش ي 

اااااا:مررررررع  ـررررررـالو هللا تةـررررررـ لى  , ــررررررـمــع ل اساـررررررـا َِ َىََّااااااعقضى َلىَاااااانالرَِّجااااااُ ق ََاا امقاااااااَ  َلىَاااااان الاِّ َا فاَضااااااُ َلَّ ااااااَب الى اااااامق فَا ُ 

__________________ 

 1ج .,بيرعنو ,  اش ا ف ق , تحقي  لال   إحي ي التعاث الةعب  ,ص  ش ع   االاليض , المحلى, لإلم م عل  ب  رحمد ب  هةيد ب  ح م : ا ظع ( 1

الالدر   البغردا ي ج عبرد شعاب عل   كت مس وض الخةب للق    اس,  1761ص  4يب  ششد, ج , بداا  المالت د ن   ا  المقتصد ,  421ص 

فقرره القضرر ي نالرردعالي ,  253إهررم عيض البرردني ص .  ,  ظرر م القضرر ي اسهررةم  ,  237ص  4نهرربض السررةم, للصرر ة    ج ,  106ص  2

 .  10محمد ال حيل  ص .نايثب و, 

 . 412ص  3رحك م القع ن, يب  الةعب , ج ( 2
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َىقُ  فَا
(1 )

"   ف  الةقض نالعري فلم اال  رن اقم  عل  العا واة  
(2)

 . 

 .نرم  اب  ح م, فقالله ناهتديله مثبت بكت   المحلى, نفيم  ال  عع  دذل ا  ل  نم   شت   نتتبع مق صدد     

 :أدلة القول الثالث ومقاصدها 

م, ندرال  رالو ربر  ح ي ر , ن رد نار و  رن تلر  المرعر  الحكر( : "  1155)  و اب  ح م ف  المحلى مسرأل  ش رم     

"شني ع  عمع ب  الخط   ر ه نلى الش  ي امعر  م   المه السالق 
(3)

  

 : ويرد علي هذا القول ما يلي

رم  ع  اسعتض   لقالله بأب  ح ي  , فقد هب  هالق كةم اسم م اب  الةعب  ف  إ ك ش  سبه الخةب  ب  ح ي ر   -

ا نالطبعي, نعل  تقداع صح  ال سب  افتعا     , فقد هب  راض   هرالق كرةم اسمر م المر نش ي, مر  حسرب  ه شرذنل 

 .غيع مةتبع, لمخ ل ته ال ص ناسام   

ر  حيرم  نرم  ع  تاللي  عمع ب  الخط   ش   هللا ع ه للش  ي على السالق, فقد ر كرعل - اسمر م ابر  الةعبر  راض 

"  ا ح  ام لم اصح فة تلت تالا إليه, فإ م  دال م   ه وس المبتدع  ف:"   و 
(4)

 . 

رر , ف لمحتمرض ر  ر  حسررب , لمعا بر  تصرعف و ال سرر ي فر  السرالق, نتةقررب  ,     نعلرى تقرداع صرحته افتعا  

نلل  م  ب   الحشم , نالحد م  معا ب  المحتسبي  م  العا و لل س ي, اؤاد لل  م  درال مةلرالم مر  هريع  

الر  , نشرعع  الحالر   علرى إثرع درذل عمع بر  الخطر   ش ر  هللا ع ره مر  شرد  الغيرع , نمط لبتره ب لح

ر  عر  تاللير  المرعر   المط لب , نف  كض ا حالاو ابق  الكةم ع  مسأل  تاللي  المعر  القض ي, بةيد الشبه تم م 

نالت  إن صحت فمقصدد  م   ض لم  ه     اب  ح م له, شع ا  لمر  هرب   للحسب  على ال س ي ف  السالق,

 .على شع ا  الحشم  ن تال ي  ال س ي تتبع العا و المحتسبي  ل    اسش ش  إليه م   يلت   المق صدا ,

 ف  مح نل  غيع   تال  لتخصيص عمالم ا  ل  ال صي , شاح اب  ح م اقالو -2

إ مر   ر و :  ل ر  ( ل  ا لح  الم ره دنا رمعدم إلرى امرعر  : )   و شهالو هللا صلى هللا عليه نهلم: فإن  يض :" 

 :"ه ـــبعد ن لل   الل. ,ه نهلم ف  ا مع الة م, الذي دال الخةف  شهالو هللا صلى هللا علي لل 

__________________ 

 . هالش  ال س ي "  34" م  ا ا  ( 1

 .  61ا حك م السلط  ي  نالاليا و الدا ي , لإلم م الم نش ي ص ( 2

 .  421ص  1المحلى, لإلم م اب  ح م, ج ( 3

 . 412ص  3ج رحك م القع ن, لإلم م اب  الةعب , ( 4
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( " المعر  شاعي  على م و ونا   ند  مسئالل  ع  شع ات  :)عليه الصة  نالسةم 
 (1)

  

بالا ةترره, رن ب سم مرر  الةظمررى, هررب  الررع  عليرره فرر  مقرر م " الحرردام 555لرر  ا لررح  ررالم" نتخصرريص حرردام    

بر  حر م, درال مح نلتره التخصريص ايهتديو ب لحدام على م ع المعر  مر  تاللير  القضر ي, نرمر  الالدارد فر   رالو ا

بدليض يا  ض بمرعا ل مطلق ر ؛ برض درال حالر  عليره, ني حالر  لره فيره؛ للر  رن مر  رترى بره درال ار ي مر  حردام فر  

الصحيحي  نغيعدم , ع  عبدهللا ب  عمع ش   هللا ع  م , نل ظ البخ شي, ع  ال بر  صرلى هللا عليره نهرلم  ر و 

ا ميرع شا , نالعارض شا  علرى ردرض بيتره, نالمرعر  شاعير  علرى بيرت ن, مسرئالو عر  شعيتره كلكم شا  نكلكرم :" 

"ونا   ننلدل, فكلكم شا  نكلكم مسئالو ع  شعيته
(2)

. 

:  ر و الةلمر ي ( كلكرم شا  نكلكرم مسرئالو عر  شعيتره )  الله صلى هللا عليه نهلم :" نف  شعح ال الني للحدام    

يره, نمر  درال تحرت  ظرعل, ف يره رن كرض مر  كر ن تحرت  ظرعل العاع  دال الح فظ المؤتم , الملت م صةح م    م عل

شيئ ف ال مط ل  ب لةدو فيه, نالقي م بمص لحه ف   ا ه ن  ي ل نمتةلق ته
(3)

. 

نكم  دال نا ح م  ال ص نشعحه, فإن الحدام اهتععى العاض  برض رن اسرتعع  المرعر , نلريس فر  للر  ثمر     

نللرر , رن كررض م  مرر  مررؤتم  نمسررتح ظ نملترر م بإصررةح  تةرر ش  ني ت رر  ض, إلا الح صررض مرر  دررذا ايهررتعع ي

الشرع , نر لتره المطرع   بمة  ي ر  مر   ير م العارض علرى المرعر , القير م  نشع ا  م دال ف  اختص صه, نفق   لمق صد

 رم  رصض القالام , الذي ي ام ع  ي م   على البيت نالاللد, فيم  اخص   ندال م  شأ   , م   شن  العع ا  نالح ظ 

مالمض شئالن ا هع  ف   للعاض, كمر  هرب  البير ن نايهرتديو, نيتةر ش  بري  ا  لر  المتسرق  امية ر  فر  على 

 .هي ق مق صدي ناحد 

يا رتل إي عكرس مر  " الحردام555ل  ا لرح  رالم:" نالمتحصض, رن م  رنش ل اب  ح م لتخصيص حدام    

المؤدلر  ل ر  خلقر  نفطرع , فر  صرالن  لد  إليه, ندال حصع  الام  المرعر  فر  الشرئالن ال سرالا  الخ صر ,

تقتدشل المعر  ني اختص ص للعاض بره,  البيت نشع ا  الاللد, نالتة د بم  ال م لذل  م  شئالن خ ص , مم 

 للعارض, بأ لر  رخرع  فر  عمرالم شرأن ا هرع , ند  نيا  خ ص , نإثب و للقالام  بض تأكيد للقالام  الث بتر 

 .الت  د  ليست مم  ا  ه  خلق  ال س ي نفطعت   م  الشئالن نالاليا و الة م ,  نغيعد 

 ن د را و الم لكيالن رن تكالن نصي :" نم  بق  يب  ح م م  الحال ج, إي م  لكعل م   الله    

__________________ 

 .  435ص  1المحلى, يب  ح م,ج ( 1

 . 261ص  3الس دي ج  ا ظع صحيح البخ شي بح شي , ب   المعر  شاعي  ف  بيت ونا   , كت   ال ك ح ( 2

 " .1121", شعح الحدام ش م 1110بيت ا فك ش الدنلي , ص , صحيح مسلم شعح ال الني ( 3
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 " ص م  م ة   رن تل  بةض ا مالش اأونلم  ,ننكيل 
(1)

  

المعر  نليست مال ع خةب م  حيم اهتحق ق  ,م  الاليا  الخ ص  ,الالصي  نالالك ل  رنناالا  لل     

 .الاليا و الة م  نم    القض ي ف  الم  وع   نإ م  ,  ل   ن  ال    ب

 عا در  نعمالم ر  ف    صالص عداد  رف  و بتةد د  نا ,ع  ال ص الم  ع ل   م  الاليا و الة م  نرم    

 .نالقض ي  ظمىالة اسم م نخ ص   ,م  الاليا و الة م المعر  بم ع  ,مقصال  الش ش 

 ,ا  فح ببس ل  ي  ظيرع ل ر  ,لاليا  القض يالمعر  اهتحق ق ال لتقعاعلةالي  رن اب  ح م الذي اح نم  ا   

 ك ح غيعد  رنعدم اهتحق     نيا  عقد  ك ح    التدليض علىف  
(2)

ن نيا  القض ي تالير  لمر  , مع الةلم بأ

اب  نك ى ؛ ع  فةض لل  ل  سهفضة   ,بض ناطل  عليه ,اتاليد  رن ا كح غيعل ه ع  لم  شذ ب ذا الت   ض ش  

 .القض ي المعر  ل  تاللي  مسأف   ,إام   ا م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 . 435ص  1 المحلى, يب  ح م, ج( 1

 .نم  بةدد   401ص ,يب  ح م  المحلى,(  1121)ا ظع مسأل  ( 2
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 المبحث الثاني

 اإلفتا وولية المرأة 

بمقتضر  لى,  حقر  ال تير  بمالرع  اسخبر ش عر  حكرم هللا تةرنتت ,بحكرم شرعع  مر  غيرع إلر ام خبر شإد   ال تال    

ا  ل 
(.1)

 

, فحيم اةتمد القض ي نمبت  دم  ,م  حيم مبت  د  ,نتصعب اسم م ,ت  شق  ض ي الق    نال تال  ب ذا المة ى   

نمر   ,دذا م    حير  ,الحال  نالدليض الشعع  , تةتمد ال تال  على  المصلح  العااح , ناسم م  عىالحال ج على

, ناره اللر نم , فحيم ابتغ  الق    بحكمه فصض الخصالم و علىنمبتغ دم  ,مبتغ د ف  ت  ش  م    حي  اخع , 

.به للمست ت فإن الم ت  ابي  الحكم الشعع  فق   نن إل ام  ناالاه اسم م س  م  الةدو على ناه الل نم راض  ,
(2)

  

, بي مر  كرض حر و اسرت ب  الحكرم الشرعع  علرى ف لمالت رد ,ح اسصرطة ال تال  رخص م  ايات    ب لمة ى رنكم  

ه وض لسؤاو الم ت  ابي ه تبة  
(3)

. 

" وع على اسيع م  غيع مة     تةلمالمتمك  م   شي رحك م الال دال :" كم  اقالو اسم م الالالا    ,نرم  الم ت    
(4)

 

 :نالص ف الث    مر  الةلرالم 555غ  الةعبي رحدد  الل,  دذل الص   تستدع  ثةث  رص  ب م  الةلالم:" ثم اقالو    

"ال قه بأصالوالةلم المش الش : نالص ف الث لم م  الةلالم 555ال   المتعام له ب ل قه
(0)

. 

 نعد د  هت –دذا بةد رن  دم بذكع ص  و الم ت  ع د المتقدمي  كم  اقالو    

.ص  و, ب سام و نالت صيض, لم اذكع  م    اشتعا  ص   الذكالش  
(6)

   

ن رنو رنص ب الم ت  الذي الر م  برالو :" نع  رنص ب الم ت , اقالو الخطي  البغدا ي ف  كت به ال قيه نالمت قه  

,  ن القلم معفال  ع  المال الن لةردم عقلره.فتالال رن اكالن ب لغ  ,  ن الصب  ي حكم لقالله ثرم اكرالن . ثم اكالن ع  ة 

 ال  هرررر  غيررررع مقبررررالو ال تررررال  فرررر  رحكرررر م الرررردا , نإنعرررردي  ثقرررر ,  ن علمرررر ي المسررررلمي  لررررم اختل ررررالا فرررر  رن 

__________________ 

 . 00ص  ,القعاف  لإلم م ,ا حك مع    تميي  ال ت نف   حك ماس(   1

مرد امرع نتقردام  كترالش حميرد مح, ابر  ربر  وارد القيعان ر  نمر  بةردد   , نا ظرع فتر ن  00ص , ننم  بةدد  21ص  ,المعاع الس ب  ف  دذا المة ى,(  2

  .15ص , م  2554ا نلى الطبة  , اسهةم ع   اش الغع  , لحمع

 .نم  بةدد   345ص ( و .  ) ع   اش ال كع الةعب  ,دع  , للشيت محمد ربالوا ظع ت شات المذاد  ال قي   دذا المة ى,ف  ( 3

 . 111ص ,  1117, نو بيع,  اش الكت  الةلمي  , لإلم م الالالا  , التي ث الظلم ف  مم غي ث ا : الغي ث  ( 4

 .المعاع الس ب ,   س المال ع ( 0

 .171المعاع الس ب , ص (   6
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ا ا,  ن الحعار  ك ن بصيع  ا رن عبرد  ر . صرح  ال ترال فر   ليسرت شرع    ب  , هالاي كر ن حرع  ب  حكر م  ثرم اكرالن ع لم 

  .شتي   ب عنع  , نامةعفته  بأصالل   , نعلمه ب   اشتمض علىالشععي 

ب شتعا   ,الم ت ف  عل  لكع نصف الذكالش   اأونلم  ,الم ت  ب صه رنص بف  عل الخطي  البغدا ي ا م  لكذد   

ر   الم ترر  فرر  ن ررد صررعح ابرر  الصررةح  ,اشررتع ه كمرر  دررال ع ررد هرر وع الةلمرر ي  رره ي, نالظرر دع رعرردم اشررتعا  رن

الم ت ف    الذكالش  اعتبةدم اش ,نالمست ت 
(1)

. 

نالرذا  ح ظرت عر  م ال ترال  مر  :" اقرالو ابر  القريم فر  إعرةم المرال ةي  " ال تير  المكثرعنن مر  " نتحت ع رالان    

ر  مر  بري  شارض نامرعر , نكر ن المكثرعنن مر  م , رصح   شهرالو هللا صرلى هللا عليره نهرلم م ور  ن يرف نثةثرالن   س 

"هبة 
(2)

هرلم  ش ر  هللا  نعد م  م رم المرؤم ي  ع وشر  ش ر  هللا ع  ر , نفر  المتالهرطي  فر  ال تير , عرد مر  م رم 

.ع   , نف  المقلي  م  ال تي , عد م  م رم عطي , نص ي , نح ص , نرم حبيب  ش   هللا ع    امية   
(3)

  

علرى خرةب ارذكع, فر  رن  ندال ظ دع ف  عدم اشتعا  الذكالش  كشع  ف  الم ت , نالمتتبع   الاو الةلم ي ياقف   

الذكالش  ليست بشع  لةاـتــ    رن اسفت ي 
(4)

  

 :تفصيل في المسألة يقتضيه المقام 

إن م  هبقت اسش ش  إليه, م  عدم ناال  خةب بي  الةلم ي ف  رن الذكالش  ليست بشرع  فر  اسفتر ي, إ مر  ات ر و    

بحرم اهرتحق ق المرعر  ف  الحقيق  على صالش  ناحد  م  صالش المسأل , لك  المسأل  ف  بةدد  المة صع, نف  مق م 

ا رخرع , مختل ر  عر  الصرالش  التر  ات ر  الةلمر ي للاليا و الة م   تالا  ت عاة   يوم   لتصالاعد  بد  تعاع  صرالش 

على عدم اشتعا  الذكالش  ل  , ليتم ت  اض الحكم, بعع ا  الخرةب رن عدمره, علرى كرض صرالش  بخصالصر  , إل يوم 

الحكم علرى الشرئ فرع  عر  صرالشته, نرن : للق عد  المسلم   الت  اض السليم نالس ب  له, دال التصالاع الد ي , إعم ي  

ا حك م إ م  ت    ب لالصف الظ دع الم ضب , نتأهيس   على لل  نت ةية  له, امك  القالو إن مسأل  اسفتر ي مر  حيرم 

فر  اسفتر ي مر  حيرم درال ت ظيرع عقلر  رن تحصريض : األولي  , ل  ,   بل   ن تت رع  ع  ر  ثرةث صرالش   نيا  المعر 

. ف  ا تص   الم ت  للة م  ف  م م  اسفت ي تطالع   م  تلق ي   سره: الثانية ن. ع , مع اسخب ش بهعلم , للحكم الشع

 .ت صي  الم ت  م   بض اسم م رن شويس الدنل  :نالث لث  

__________________  

 . 156ص . مكتب  الةلالم نالحكم , ر   الم ت  نالمست ت , يب  الصةح( 1

 . 11ص  1م ج 2552, الق دع  ,  اش الحدام , يب  القيم ,   الة لمي  إعةم المال ةي  ع  ش( 2

 . 11ص ,  11ص 2المعاع الس ب , ج ( 3

علرم رصرالو ال قره , م 1177, الق دع  , مكتب  التعاث , محمد ب  الحس  الحالالي الثة لب  , ال كع الس م  ف  ت شات ال قه اسهةم  : ا ظع (   4

ص , م  1176, الطبةر  الخ مسر  , مصرع ,  اش المةر شب , رصالو التشعاع اسهةم  عل  حسر  هللا ,  211ص  ,.للشيت عبد الالد   خةب 

114  . 
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 .نفيم  ال  ت صيض كض مسأل  بخصالص  , م  حيم االاو  ي م المعر  ب   

 :في اإلفتا  بوصفه نشاط ذهني وخبر شرعي : الصورة األول  

اسفت ي  د اكالن م  مالت د, ندال الذي اقالم ب ش   لد  , نت ظيع عقل , اصالش م  خةل م  المسرأل ,    

الت  د  ف  حقيقت   فةض م  رفة و المكل ي , ثم اكي    فق ي  , بإعط و   الالصرف الشرعع  الم  هر  ل ر , 

ت ب  بذل  الحكم الشرعع  الصرحيح ثم ابحم ع  ا  ل  الشععي  المة ي  ب  , ثم ا  ل   ت  اة  هليم  , ليس

 .للمسأل , ثم اخبع به غيعل م  الس ولي  م  غيع إل ام 

كمر  رن اسفتر ي  رد اقرع مر  م تر  مقلرد, اقرالم ب لتحصريض الةلمر    رالاو مرذد  فق ر , رن ركثرع, ندرذل    

  ع رد هرؤال م ا  الاو متضم    حك م فقي  , ف  مس وض عملي , ثرم اقرالم درذا الم تر  بإخبر ش المكل ري  ب ر

 . ع   ,  نن إل ام ل م ب   راض  

ا,الح لي ف  ن    ا, رم مقلرد  االارد في ر  خرةب بري   ف لمسرأل  ب رذل الصرالش  ي , هالاي ركر ن الم تر  مالت رد 

 ي ,ن بطعار  التقليرد, ربطعار  ايات ر   اسفتر يرن  , بمة ىم  حيم عدم اشتعا  الذكالش  لذل  ,الةلم ي

درال ايات ر   المرعر  دذل الصالش  معتب  بكالن م  تقرالم بره ف  نعدم الخةب  ,ي م بهالقالمعر   مت ع علىا

 رد تغيرع الصرالش  نمر  ثرم اتغيرع  خرع ,رمةبسر و  برأيم  ا تعا ه  , خ لي  م  حيم دال فحس  ناسفت ي

  .رن اقع في   الخةب ,الحكم

 رر   نايفترر ي المالررع  عرر  , دررال كررالن اياتدررذل الصررالش فرر  ن معاررع عرردم اخررتةب الةلمرر ي ليرره فررإنع   

ندذا مر  اؤكرد مر   , لل  تم م  ف    القي م به ك لعاض رن لد ي  , امك  للمعر  المةبس و, ليس إي عمة  عقلي  

 ,نر رالاو الةلمر ي ا ثرعالخبرع ن ف      كالن ال قص الةقل  الم سال  للمعرم ا نوالمبحم ف  هب  بي  ه 

ناتضرح مر  درذا المال رف بالرةي  ,ناسمك  ير وي قرص القردش   ,نادت او العغب و  شا اس م  دال  قص إ

نتصرالاع المسرر وض  ,ا  لر فر  لدشارر  تمك  ر  مر  ال ظرع  ,الةقلير المرعر   ردشاو فر  الةلمر ي الك ملر    ثقر

حردن  درذا فر  ن , نالمسرأل  ب رذا المة رى,اهرت ب   الحكرم الشرعع إلرى لتصض  ,نالت  اض علي   ,نتكيي   

تعاث م مر  عردم اشرتعا  الرذكالش  ف  نعلي   احمض كض م  نش   ,   خةب بي  الةلم ياالاد علي ي ,القدش

 . ناسفت يلةات    

 :في انتصاب المفتي للعامة تطوًعا من تلقا  نفسه : الصورة الثانية 

ر ,  نن ر نتصردشل ل رذل الم مر  ,ع مر  ال ر ت سفتر يتصردي المكلرف ف  نمة لم دذل الصالش  تتمثض     ن تطالع 

 .للك ف  نالةمالم  ال متالاه ب ل تال د نإ م  ,م  ال  ت , ن نن رن اخص ب تالال فئ  بةي   لبه لذل  الح كماط

مر  شارض فرة  , فرإن ن رع اي تصر   لل ترال امرعر مر   ىتترأتمر  رن , نإم  شاض تتأتى رنندذل الصالش  إم     

 اسمر مب  مر  شني عر  االضرلاندرذل الشرعن  فر  نمر  ر رالاو الةلمر ي  ,االاول بشعن ه ن الابطهف  خةب 
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اكرالن فيره  حترى ا بغ  للعاض رن ا ص    سره لل ترال  ي:" ر ه   و  ,رحمد ب  ح بض شحمه هللا نش   هللا ع ه

:  الثالثية .رن اكالن له علم نحلم نن  ش نهركي  : الثانية  .كةمه  الش ال ي  ليكالن على:  هاأول: خمس خص و 

 ,مةعفر  ال ر ت:  الرامسية.الك  ار  نإي مضرغه ال ر ت:  الرابعة. مةعفته نعلى,   على م  دال فيه رن اكالن  الا  

"اج عليه المكع نالخدا  نايحتي وي شإن
(1)

 ,عردد فر  ت  نو الةلمر ي  ,نلكض خصل  م  تل  الخمس متطلب و 

 .الب   ف  ند  مبسال   

اقعل ب   ناالير ل علي ر   رند يب نإ م  الشأنص ح  إل  نيش  رن تقداع تالافع دذل الص  و م  عدمه ليس    

ي ا بغ  لعارض رن :"نف  دذا اقالو اسم م م ل  ش   هللا ع ه   ص,ـــ   نايختصــال  ـــفم  دال رعل  م ه 

اع    سه ردة  لشيئ, حتى اسأو م  دال رعلم م ه, نم  رفتيت حترى هر لت شبيةر , ناحيرى بر  هرةد فرأمعا  , 

".نلال   ي    ي ت يت
(2)

  

ا مع ع د حد اسا و  م  ردض ايختص ص, نإ م  ابقى بةد إا وته نا تص به فةة  لل ترال , هرلط  ني اقف    

اسم م الالااب  ف  مت بةته نمعا ب  اهتدامته على م  راي  عليه م  ص  و, ني ام ع مر  درذا ر ره  صر    سره 

ةقد نيا  اسم م, نب   ا ةقر   نلم ا صبه اسم م, إل دذا مم  ادخض بةمالمه ف  مصلح  ا م  نصةح  , ند  م

, ن ع د  بل نم   نالت ام  , ناشيع إلى لل  الخطي  البغدا ي ب قله  عن الشيخ أبي بكر الحياف  إم مته ابتداي 

ا بغ  سم م المسلمي  رن اتص ح رحرالاو الم تري , فمر  كر ن اصرلح لل ترال  ر رعل علي ر , : " رحمه هللا من قوله

     , نتقدم إليه بأي اتةع  ل  , نناعدلنم  لم اك  م  ردل   م ةه م

".ب لةقالب  إن لم ا ته ع   
(3)

  

نإلا ك ن ا مع كذل  ح لم  ا تص  لإلفتر ي شارض, شع ار  لةظرم المقر م نخطالشتره, فرة شر  ر ره ح لمر  ت تصر   

ال  رال  امعر  لإلفت ي فإن الشعن  هتشتد, نالضالاب  هتمتد, ي لشيئ إي لكالن المرعر  ر رةف مر  العارض فر  

 .بم  لكع, ف  دذا الشأن م  شعن  ن الاب  

دذا ب لطبع إلا  صبت المرعر    سر   سفتر ي الك فر , نمرع ا خرذ فر  ايعتبر ش رن بةرض مر  لكرعل الةلمر ي مر     

ر  لمق صرد الشرعاة  فر  مسر ل  ال سر ي, فكيرف اطلر    شعن  ن الاب  اسفت ي فر  درذل الصرالش , م ر  ض تم م 

__________________ 

  421ص  2 ال كع الس م  للحالالي الثة لب  ج (  1

 .421ص ,  2المعاع الس ب , ج (   2

 . 104ص  2ال قيه ن المت قه, للخطي  البغدا ي, ج (3
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فرر  ي ب لتالهررع إ اكتسرر  ندررال  رردش ي ,م  مةرره المكررع نالخرردا  نايحتيرر وم  رر  مةعفرر  ال رر ت ب لقرردش الررذي تررأ

فكيرف اطلر  م  ر  مك برد  للر   ل ر  خبرع  ب لعار وحض نتعحر و االلر  ف  بض نالمةصق   ,المخ لط  نالمب هط 

امةيه, ند  م  ي  عر  غشري ن مالر مع العار و,  نن ح ار  شرععي  رن اعتي  ار , كمر  در  م  ير  عر  خلرالت م 

بشرعاي ا هرئل   المالاب  لخبعت م, كم  رن شع ا  المآو  د تالا  التحس  لم  دال متال ع م  تحيض الخبث ي علي  ,

رر  اطعحرره مررع   لررالب م, ن ررد   يررت رن تالم لقرر  ب  سرر   فرر  رفررةي دررذل حعارر , نالمم حكرر و المضررل ,  مة 

 .ا  م  

نعليه فإلا ك ن م    يت ع ه دال م  لالاوم دذل الصالش  م  ال تي , فة ش  ر    م  ي  ع  ر  بر لتبع, ن ليلره درال    

يضررآي نفررع  نثبالت رر  ن يلرر    , نفرر  الالملرر  فررإن ر لر    ي رر  عرر  دررذل اللررالاوم, ندرر  ر لرر  مبسررال   فرر  ربالاب رر , ف

 .القعاي  المق صدا  لمتطلب و اي تص   الطالع  سفت ي الك ف , م ضي  للقالو بةدم ا ت     ال س ي ب ذل الم م  

رم  ح لم  ت تصر  المرعر  سفتر ي ب ر و  الع ر , غ  ار  ل ر  عر  حرعج اهرت ت و   للعار و, فر  المحعار و مر     

بر  ال رعن  الك  وير , المس وض, فة  ش  رن دذا المقصد  د اع ى ب ذا المسل  م  ه ض اسب حر  نالالرالاو, إلرى ش 

الت  ي ت ت ض إلي ر  إي ال مرم الةلير , نالةر اوم الصر ي , ن رد فةلت ر  رم المرؤم ي  ع وشر  ش ر  هللا ع  ر , حري  

رر  ن رع فرر  ناال درر  مر  هررؤاو هرر ول  لل بر  صررلى هللا عليرره نهرلم, ف يمرر  ارر ي فر  الصررحيحي , نل ررظ  فةرت حعا 

عين منصيور بين صيفية عين أميه البخ شي, ف  كت   الحيض, ب    ل  المعر    س   إلا تط عو مر  المحريض 

:  ر و , رن امعر  ه لت ال ب  صلى هللا عليه نهلم, ع  غسل    م  المحيض فأمعدر  كيرف تغتسرض "  عن عائشة

هرربح ن هللا : كيررف؟  ر و :  لرت. تط ررعي ب ر  :؟ ر و كيررف رتط رع:   لرت . خرذي فعصر  مرر  مسر  فتط رعي ب رر  

"تتبة  ب   رثع الردم: فقلت ف اتذبت   إل  . تط عي
(1)

روايية أخيرل للواقعية, عنيد البرياري أيًضيا, كتياب  وفيي   

رن امرعر  مر  ا  صر ش   لرت لل بر  صرض هللا  "الحيض, باب غسل المحيض, عن منصور عن أمه عن عائشية 

فالرذبت   فأخبعت ر  بمر  اعارد ال بر  555ب  صل  هللا عليره نهرلم اهرتحي  فرأعع  بالا رهثم رن ال 555عليه نهلم

"صلى هللا عليه نهلم 
(2.)

 

نفر  555نل ظه ع د مسلم  عا  م  دذا,ف  كت   الحيض, ب   اهرتحب   اهرتةم و المغتسرل  فعصر  مر  مسر 

  :نهلم, فقلت  نااتذبت   إل , نععفت م  رشا  ال ب  صلى هللا عليه:   لت ع وش  " خعل 

 

__________________ 

 . 66ص  1صحيح البخ شي بح شيه الس دي, ج (  1

 .المعاع الس ب    س المال ع  (2
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تتبة  ب   رثع الدم 
 ("1)

 وعن المقصود بتتبع أثر الدم, يقول اإلمام  

اة   به ال عج:   و ام الش الةلم ي " تتبة  ب   رثع الدم" :  النووي في شرحه للحديث
(2)

. 

نمة رى التةالر  د ر  كيرف 555ارعا  ب ر  التةالر : " ر و ال رالني " عيبحان هللا"وفي قوليه صيل  هللا علييه وعيلم 

نفيره اهرتال   اهرتةم و الك  ار و فيمر  اتةلر  555نف  دذا االاو التسربيح ع رد التةالر 555اخ ى مثض دذا الظ دع

"ب لةالشاو
(3)

 . 

يم المعر  معا  ال ب  صلى هللا عليه نهلم م  إا بته علي  ,  افة  نالسيد  ع وش  ش   هللا ع    الت  ا بعو لتةل   

ر  ش ر  هللا ع  ر  فر   بذل  م  رلق ل المال ف م  ظةو الحعج, كم  دال ظ دع م  رل ر ظ شناار و الالا ةر , در  راض 

لرم اكر  !  ةرم ال سر ي  سر ي ا  صر ش :"تةل  على الالا ةر  بقالل ر   –  س الكت   نالب    –شناا  رخع  ع د مسلم 

ام ة   الحي ي رن ات ق   ف  الدا 
("4)

 . 

نح صله رن تالشم المعر  تبة و الحعج م  راض رن تتةلم رمالش  ا    محمد  ل  , كم  شرته السريد  ع وشر  ش ر     

 هللا ع   , ندال مسلم ح لم  اكالن البداض دال

 .    المكلف ب لال ض البق ي على الال ض بأمالش الدا , خ ص  إلا ك  ت دذل ا مالش مم  ياةذش في

لك  مم  االدش الت بيه إليه رن ا حع  ب لتسليم دال رن اقع تةلرم رمرالش الردا  برة حرعج, ندرذا برة شر  إ مر  اكرالن    

ح لم  اقع تةلم رمالش الدا  م  امعر  لمثل  , م  اؤكد م  هب  اهتظ  شل بأن ا تصر   المرعر  سفتر ي ال سر ي حبرذا لرال 

المح مد الم دنب  الت   رد تع رى لعتر  ال رعن  الك  وير , ندرذل  رد تتةري  فر  حر   ك ن ف  خ ص  شأ   , دال م 

اس ت    ب ذا المقر م, مرع  المتأدةو ل  , نف  كض ا حالاو ا بغ  شع ا   الاب  الك  ا  ناي تداش, المؤدل  لعتب 

 نمتطلب ت  , نا عا  لل  شع ا  اسم م نش  بته على مد   امالم  مؤدةو العتب ,

 . نام اس ت    بم  م المق م مع 

 : ت ص  المعر  لإلفت ي م   بض اسم م رن شويس الدنل  : الصورة الثالثة 

ندذل الصالش  د  راض   حعا  بربةض الت صريض,  رعنش  التصرالاع الرد ي , نالت  ارض السرليم, للر  رن ت صري     

 .نإم  رن اكالن سفت ي الخ ص  م  ب  و  الع   المعر  لإلفت ي م   بض اسم م إم  رن اكالن سفت ي الك ف  نالةمالم,

__________________ 

 " .332" حدام ش م ,  351 بة  بيت ا فك ش الدنلي , ص , صحيح مسلم بشعح ال الني ( 1

 .351 بة  بيت ا فك ش الدنلي , ص , شعح ال الني على صحيح مسلم ( 2

 .المعاع الس ب    س المال ع ( 3

 . 315المعاع الس ب , ص (   4
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دررذا فرر  نالظرر دع  ,عيرر  م رال  ب لمصررلح عال علررى اسمرر متصررعب  رن ف  صرض ,الك فرر  سفترر يرمر  عرر  ت صرريب      

نشع ارر   , ت رر   بم رر م دررذا الم صرر  الحسرر تاسفرر  ال سرر ي  العارر و علررى  فضررلي  ,الت صرري  عرردم المصررلح 

تقدام ا  دش على دذا الم ص  ف  لمتمثل  ا ,المصلح  ا كبعيض صشويس الدنل  تح رن اسم م المصلح  تالا  على

ناسمر م مسرئالو عر   ,م ص  إفت ي الك ف   د تةبسه الم  هد كمر  هرب  البير نف  المعر  بض إن ناال  ندم العا و, 

 .ال  الم  فع  , نتقدام لل  ع د التة ش  على شي الم  هد ع  ا م 

صرةحي ته نرخرذ   إلرىفأ ريف  ,ن نلر  ا  ظمر  ,نم ص  الم تر  الةر م ترأثعو صرالشته بردنش  ا ومر  رنكم     

 التغيعاو الت   عرو على دذا الم ص  ليست مت قر  رنكم   ,ع  عنش  تغيع الحكميع الصالش  ناستتبغم  ا ,م   

ا, ,بض د  متةد   ,رن متحد  نمر  ثرم  ,اسهرةمي ا مر  فر  بض تةد  بتةد  الدنو  لل  رن الم ص  لاته لم اةد ناحد 

 ,نإ ر ف  لصرةحي و درذا الم صر  , خصرم  درذل الردنوفر  تغيعاو الط شو  عليه بر ختةب  ظرم الحكرم اختل ت ال

 .صالش  ناحد  ليةم ه وع الصالش الحكم على إشه وندذا بدنشل اة   امت    صح  

ا بالص ه عمة   اسفت يالاو البيد رن التسليم ب    ارالاو    ير إمكياقتض   عنش   , رللمع  نلد ي    عقلي   ف  لاته مالع  

 دام المصرلح  المالابر  لتقردام   علرى عر  ا ةر ره فضرة  , للر  رالدنلر فر   رن ا مر فر  الك فر   إفتر يتقلدد  م صر  

  ., نف  م  هب  بي  ه بأ لته الالافي الاليا و الة م ف  ف ال مة ش  بم   ضته لمق صد الشعاة   ,العا و فيه

 

 :النسا   إلفتا المرأة ما عن تنصيب أ

ر  ا مر شع ا  لمصرلح   ,ل   د تقتضيه مق صد الشعاة دذا المس رن  فة ش    لحرعج  رد االد ره  سر ي المسرلمي  , ن فة 

مم   ,شويس الدنل  ل   م  ال س ي م  ت تي   رن اسم م ص   فإلا , تي  م  العا وا  للمالمحع ب  هئل التةع  ف  

 الع ـــعي مـــذل  االـ, فنم  اة ن ه م  المختصي  كم ت  الةمالم ,ل ذا المق م تأدل 

مرر  ا تصرر  فرر  الضررالاب  المععيرر   اسمرر مرن الحررظ  , علررىنحسرر  الترردبيع ,عيرر  ب لمصررلح عال علررى اسمرر متصررعب 

برض  , نات بع  امالمي  دذل الضالاب  م  بقيت م   صب   لل تال  فر  م صرب  ,ناتثبت م  حصالل   بم  ا صب   لل تال ,

 ,ض للرر  برر لطبع محتمررض نفقرر   لقالاعررد الشررعاة , نكررنات عمرره ناععرر ل ,لمقرر مرن ابترردش إعرردا د  ل ررذا ا لإلمرر ما بغرر  

 . بض دال م ه مسل  محتمد ,نمق صدد 

كرض مرال   مر  مرالا   الشرعاة  مر  درال ر رالم بمصر لح للر  فر  المقردم :" ت قريح ال صرالو فر  القعافر   اسم ماقالو    

القض ي م  دال رعلرم بر لت ط  بحالر ج ف  ن ,اليالشعلم بمك اد الحعن  نهي ه  الالحعن  م  دال رف  فيقدم  ,المال  
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ن ال قيه   ,الق شئ الصة  ال قيه علىف  نلذل   دم 555ن بط   ا مالاوم  دال رعلم بت مي   ن م    الحكم, الخصالم

"ا علم رخص ب   م  الدا  , نكذل  ال تال ه الد  نعالاش   ف  ر الم بمص لح الصة  
(1)

     

قدام ا صلح ف  كض مال  , امك  القالو رن تقدام المرعر  سفتر ي ال سر ي خ صر , رصرلح ل ر  نبعع ا  دذا المسل  ف  ت 

 .نلألم , بشع  رن تكالن المعر  المقدم  لذل  تمل  م  لالاوم المق م م  فيه الك  ا  نالغ  ي 

ارتم بمةعفر  مقصرال  نللر  إ مر  :" نف  مةعف  ا صلح المقدم نكي ي  تم م  , اقالو اب  تيمي  فر  السي هر  الشرععي     

."الاليا  فإلا ععفت المق صد نالاله وض تم ا مع 
(2)

 

نمقصد دذل الاليا  دال إخب ش ال س ي ب لحكم الشعع  م  غيع إل ام, نالمعر  فيه كالهيل  رصلح م  العاض إن بلغتره    

 . ف  الك  ا  نالغ  ي بمقتض  الم م , فإلا شعى اسم م لل  ف ال   وم ب لمصلح  نهللا اعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________   

  .411, ص القعاف  لإلم م ,اختص ش المحصالوف  كت   ت قيح ال صالو ( 1

 .  25ص ( و. )مكتب  العا   الحداث  , تحقي  عل  ه م  ال ش ش, نرحمد وك  عطي  , السي ه  الشععي  ف  إصةح العاع  نالععي  (   2



 35 

 المبحث الثالث

  المرأة وولية الحسبة

ن  ر  عر   ,در  رمرع بر لمةعنب إلا ظ رع تعكره:" كت به ا حك م السلط  ي  ف  كم  ععف   اسم م الم نش ي   الحسب   

" الم كع إلا ظ ع فةله 
(1)

  

َىرقافا َايَاااى  : ى لناهتدو ل ذا التةعاف بقالله تة لىَض لقاَ  إاَلن الىَخِىرا َايَلىمقرقاَ  فُا َ  َل ا الىضقاىَكرا َالىَتكق ى مااىكقضى  قم    َي ى  (2 ) َعاى
ا,  ل  الحسب  ف  كت به العتب  ف  الم نش ي  اسم منلك      ب سصرةح بري  ال ر ت حيرم  اعهم   ب ذا التةعاف م ارد 

لةمرالم صرةح   نا ارض  بأ  سر ماب شرعن     ا نون رد كر ن رومر  الصردش , الحسب  م   الاعد ا مالش الدا ير  :" اقالو 

" نإصةح بي  ال  ت  ,ن    ع  الم كع إلا ظ ع فةله ,ب لمةعنب إلا ظ ع تعكهند  رمع  ,ثالاب  
(3)

  

ِىَ  الا ُسا   :لى ثم اهتدو ل ذا التةعاف بقالله تة    َىرقاُف َ اى إاصىََلُح فَا ََُ  َ اى َم َااهقضى إاَل  َم ى َ َمَر فاَصَ  َر لاي َكلاُِر ما ى َ جى  ََل َخِاى
(4)

  

الم كرع الرذي بةرم هللا بره  درال ا مرع بر لمةعنب نال  ر  عر "  ع ره فر  اقالو اب  القريم  ,كم  نح ,نع  مقصال د    

كض  , ندذا ناا  علىه وع ا مم الت  رخعات لل  ت اله علىنفضل     ,  و به كتبه ننصف به دذل ا م شهله نر

لري م مر  فة ,  لني السرلط نالقر  ش الرذي لرم اقرم بره غيرعل مر , ناصيع فع  عري  علرىندال فع  ك  ا  ,ش مسلم   

"الالاال  م  ليس على غيعدم
(0)

نالحظ مر  درذا الر ص اسشر ش  إلرى  الت ع ر  بري  الحسرب , بالصر    عمرض تطرالع     

ا عر  الاليار  نالتقليرد, نبري  الحسرب  بالصر    المرذكالش, حر و  متمثض ف  ا مع بر لمةعنب نال  ر  عر  الم كرع, مالرع  

 .نيات   نتقلدد  م  السلط ن 

فر   كرض صرالش   شق فر    صرةحي و المحتسر  نعملره, نب لطبع فإن دذا الت عاع بر لت عا  بري  صرالشت  الحسرب , فر   

م  م  ع  ا خع , نكذل  دال مرؤثع فر  مرد  اهرتحق ق المرعر  لةحتسر   فر  كرض صرالش  م  مر , ندر  مسرأل  البحرم 

 .نهيأت  ت صيل    عاب   

 .المتقلد لاليا  الحسب , فيبعود  حتس  المتطال , نالمحتس نرم  ع  ف ش ي  الةمض نالصةحي و بي  الم

رن المحتسرر  :  الثيياني. رن ال ع رري  متةي رر  علررى المحتسرر  بحكررم الاليارر , نرمرر  علررى المتطررال  ف ررع  ك  ارر  :  األول

 بم  دال التش غضالمتقلد ي اسةه التش غض ع  عمض الحسب , ل ع يته المتةي   ف  حقه, بي م  المتطال  فيسةه 

__________________ 

 .247ص , الم نش ي  لإلم م ,حك م السلط  ي ا (   1

 .عمعان   وهالش  "  154" م  ا ا  ( 2

  ,63ص , لإلم م الم نش ي , ل  الحسب  ف  ب  تعال( 3

 .هالش  ال س ي "  114" م  ا ا  ( 4

 . 237ص , يب  القيم  ,السي ه  الشععي ف    الطعق الحكمي( 0
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رن  :العابرع .نالمتطرال  لريس كرذل   ب س كر شرن المتقلرد م صرال  لةهرتةداي : الثاليث .حقره   فلر  ف  ه لكال  رنلى

رن المتقلرد :  الريام .المسرتةدي  إا بر تالر  عليره  نالمتطرال  ي ,لالمتقلد للاليا  ال مه ناالب   إا ب  م  اهتةدا

رن :  السيادس.فحرص  ال مره بحرم نينالمتطرال  ي  ,ال مه البحم عم  ظ ع م  م كع نم  تعي م  المةرعنب

.نالمتطررال  لرريس لرره للرر   ,المتقلررد لرره رن اتخررذ لةملرره مرر  ال مرره مرر  ا عررالان
 

ا اررع  رنرن المتقلررد لرره :  السييابع

. نليس لل  للمتطال  , عمله م  بيت الم و رن المتقلد له رن اعت ق على: الثامن .نليس لل  للمتطال   ,ب لتة اع

نليس للمتطال  لل  ,م  تةل  ب لةعبن االت د فيرن المتطال  له ر: التاعع 
(1)

.  

فخ صرت   ا مرع بر لمةعنب : نرم  نيار  الحسرب  :" نع   ط ق نيا  المحتس  المتقلد, اقالو اب  القيم ف   ع ه    

"الالي , نالقض  , نردض الداالان, ن  حالدم  نال    ع  الم كع فيم  ليس م  خص وص
(2)

. 

ف  إحك مه بي  نيا  الحسب , ننيا  القض ي, بأن نيا  الحسب  تقصرع عر  نيار  القضر  , نامي  اسم م القعاف     

نفر  ال ار   ,  –م صرل  فر    ب ب ر   –كض ا حك م, بي م  الحسرب  مخصالصر  بربةض ا حكر م  إ ش يفيم  للقض   م  

, نإن لرم ت ره إليره بي مر  ت اد نيار  الحسرب  عر  نيار  القضر ي فيمر  للمحتسر  مر  التةرع  لل حرص عر  الم كرعاو

 د ــ ؛  ن مقصــالق    ي اتةع  إي لم  اعفع إليه, نللمحتس  م  التسل  ف  لل  م  ليس للق  

نرخص م  ناه  الحسب  العدب , نمقصد القض ي ال ص  , فص شو الحسب  رعم م  القض ي م  ناه   
(3)

  

ا  الحسب  المؤثع  ف  حكم اهتحق ق ال سر ي لتقلردد , ندرذل نمم  تالدش اسش ش  إليه راض  ف  دذا المق م, دال ص   ني

: نالمقصرال  :" الص   د  اعتب ش الةلم ي لاليا  الحسب  ر    م  نيا و الحكم, نف  للر  اقرالو ابر  القريم فر   ع ره

" دال المةعنب باليا  الحسب  : رن الحكم بي  ال  ت ف  ال ال  الذي ي اتال ف على الدعال 
(4)

  

ا, فقررد عررد اسمرر م الالررالا   رمرر  عرر  ا    رر  نتقلررد   مرر  رعم ل رر  – نن ت عاررع  –لحسررب  فرر  عمالم رر , تطالع 

الة م  التكلي ي , م  اةله م  ا مع الة م, نلل  ف  هي ق م  ش ته بي  نيا  ا مع الخ ص نبي  نيا  ا مع

بشأن خص و م  اتاللى كض م  م  , 
(0)

 . 

__________________ 

 . 247ص , م السلط  ي , لإلم م الم نش ي بتصعب م  ا حك (   1

 .245ص , الطعق الحكمي , يب  القيم ( 2

, للشيت محمد حسي  بيرعم , , شه ل  ف    السي ه  الشععي  10لإلم م القعاف , ص , اسحك م ف  تميي  ال ت ن  ع  ا حك م : بتصعب م  (   3

 116ص , م  2552 بةر  رنلرى ,  بر  , ش ع  معك  امة  الم اد للثق فر  نالترعاث تحقي  محمد الص لح الةسل , ص  , المش الش ببيعم ا نو 

 .نم  بةدد  

 . 237ص , الطعق الحكمي , لإلم م اب  القيم ( 4

 . نم  بةدد   132لإلم م الالالا   ص , غي ث ا مم ف    التي ث الظلم :الغي ث (0
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 :اعتحقاق النسا  لعمل الحسبة 

نهةم  الت  اض, امك  القالو إن عمرض     و, نم  اقتضيه بي ن الحكم م      التصالاع ف   الي م  هب  م  بي   

 الحسب  حي و بي ن حكم اهتحق ق ال س ي

نفيمر  . ف  تقلد نيا  الحسب  مر  الحر كم: نالث  ي . د  الحسب  التطالعي : للقي م به, ات ع  إلى صالشتي , ا نلى

 :ال  ت صيض القالو ف    كض م  م  

 :عمل المرأة بالحسبة التطوعية :  أوًل 

ر لم كرع رن تةعا  ر  بمةرعنب,     هب  بي ن رن ايحتس   التطالع  دال فع  ك  ا , على كض م   دش عليره إ كر ش 

نمةلالم رن دذا الةمض م  كض مكلف فضة  ع  مشعن يته ب لمقدش  ن ايهتط ع , ف ال مشعن  بأي اتعت  عليره 

م كع الظ دع رن المةعنب المترعني, كمر  ا بغر  معاعر   التردشج نايختصر ص م  الم كعاو م  دال رعظم م  ال

ف  كي ي  اس ك ش, فة ا كع ب ليد م  ي نيا  له ف  اهتخدام ادل عل  ردض الم كعاو, نف  اس كر ش ب للسر ن التر م 

اتره درال اس كر ش فيه حس  البي ن, ناي ضرب   ب لحكمر  نالمرالاعظ الحسر ن, نإي فمر  اسرع المكلرف, نلريس لره ت ال

 .القلب  

نف  دذا ايحتس   نكي ه, ي اظ ع رن للمعر  م  تختص به رن ت  شق فيه العاض, هال  مر  درال مةلرالم      

م  رصالو الشعاة  م  تكلي  ر  ب لحشرم , نالبةرد عر  ايشتر او نايبترذاو, نمر  ارؤ ي إلي مر  مر  مسر ل , 

 .شععت   م  التك ليف ه  فطعت   ننعدم تصدشد  لم  ي تطيقه, رن ي ا  

نح صله رن المعر  ي تم ع م  ايحتس   التطالع  م  شاعت الضالاب  الشععي  نالت مت  , فل   رن ت كرع  

م  تع  ف   بيت   رن ردل   م  م كعاو, نرن تقيم م م  اهتط عت على م  تعكالا م  المةعنف و, نل   لل  

م و, نليس ل ر  رن تتةرع  برذل  للك فر , رن العار و راض   ف    مال مع ال س ي, نه وع م  اخص   م  مق 

فيم  اخص م م  مال مع نه ح و, ندذل رحك م مسمةو ف  شأن المعر  فيم  اخص الحسرب  رن غيعدر  مر  

 .الم م و 

 :تقليد المرأة ولية الحسبة من اإلمام : ثانيًا

س  المتطرال , نالمحتسر  المتقلرد لاليار  بي  المحت"ا حك م السلط  ي "بةد رن فعق اسم م الم نش ي ف  كت به   

: " بقاللره عطف على دذا البي ن بذكع مر  اشرتع  فر  المتقلرد  –هب  لكعد  بتصعب  –الحسب , م  تسة  رناه 

, لا شري نصعام , نخشال   ف  نإلا ك ن كذل  فم  شعن  نال  الحسب  رن ا,عدي   اكالن حع 

"نعلم ب لم كعاو الظ دع   ,الدا 
(1)

 ف  دذا المق م لغيع لل  م  الشعن , هال  م  حك ل م  نلم اةع    

__________________ 

  .241ا حك م السلط  ي , لإلم م الم نش ي, ص ( 1
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خةب بي  ال ق  ي ف  اشتعا  ايات   ,  نن رن اشيع للذكالش  ب شتعا  رنعدمه
(1)

. 

مشررةع بةرردم " كرر م السررلط  ي  ا ح" نظرر دع مرر  لكعاسمرر م المرر نش ي مرر  شررعن  المحتسرر  المتقلررد فرر     

لا شري نصررعام , نخشررال   فرر  الرردا , نعلررم " اهررتحق ق المررعر  ل ررذل الاليارر , ندررال ظرر دع فرر   اللرره 

 .ليس م  شأن ال س ي فضة  ع  رن اكالن بمقدنشد   –خة العري  –فكض لل  " ب لم كعاو الظ دع  

البر   ا نو فر  شرعاو  الحسرب  "اة رالن  العتبر  فر     لر  الحسرب  " لك  اسم م المر نش ي فر  كت بره    

ع فر  رحرالاو الععير  ـــرـلل ظم   صبه اسمر م رن   وبره " ناةعب المحتس  المتقلد بأ ه " نص   المحتس  

نمشرررعنب م, نملبالهررر م, نمسررر ك  م,  نالكشرررف عررر  رمرررالشدم, نمصررر لح م, نابتي عررر ت م, نمرررأكالل م,

"معدم ب لمةعنب, ن  ي م ع  الم كعن ع  ت م, نر
(2)

. 

م  السلط ن, رن اض دذل   نالظ دع راض   م  دذا التةعاف, نم  فيه م  ص  و المحتس  المتقلد ب لاليا   

الص  و نالم  م ليست إلى ال س ي, ني احس    ني اطق   , بض ني اصح تكلي    ب   شعاة  ن ا   , الل رم 

, نمال مة   نخصرالص مرالاش د , ن إي رن اكالن لل  على   ناه ايختص ص بمثيةت   ف   ال  ال س ي

 .إي ل م ت   ض الشعاة  ندال مح و 

 –علرى تةعا ره " العتب  ف     ل  الحسرب  " نعلى العغم م  لل  فقد عطف اسم م الم نش ي ف    كت به 

, حعا  , س  رن اكالن ب لغ   ع  ة  نم  شعاو  المحت" للمحتس  بذكع شعن  المحتس  فق و  –ه ب  الذكع 

 , ع  ي   ,مسلم   

ا حتى اخعج م ه الصب  نالمال الن  ."نالمعر  نالع ي ,, نادخض فيه ال  ه  , نالك فع ,    ش 
(3)

  

العتب  ف     ل  الحسرب  " نتصعاح اسم م الم نش ي ب هتحق ق المعر  لتقلد الحسب  م  الح كم ف    كت به 

ن " ا حكر م السرلط  ي "كت بيرها   ضه مر  درال ظر دع مر  شرعن  نمالاصر  و المحتسر  كمر  لكعدر  فرى " 

على السالاي, نم  هب  اهتظ  شل ب لبي ن م  دذل المرذكالشاو, نفضرة  عر  درذل " العتب  ف   ل  الحسب "

الم   ض , فإن اهتحق ق المعر  لتقلد نيار  الحسرب  مر  السرلط ن لريس مسرلم   مر  الةلمر ي, الرذا  اشرتع الا 

هر وع الاليار و الة مر , خ صر  إلا شنعر   غيعد  مر  تع  ف لتقلد دذل الاليا  شع  الذكالش , كم  دال مش

نيا و الحكرم, نمر  هرب  راضر  عر  اسمر م الالرالا    م  هب  ع  اسم م اب  القيم م  اةض تقلد الحسب  م 

 حيم اةض م  رعم و الحسب  نصف ا مالش 

 

_____________________ 

 . المعاع الس ب ,   س المال ع( 1

 .  64حسب , لإلم م الم نش ي, ص العتب  ف    ل  ال( 2

 .المعاع الس ب ,   س المال ع ( 3
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. الة م , نم  ا يدل هي  ه م  رن نيا  دذل ا عم و م  الاليا و الة م     
(1)

  

تالا  الخرةب, مرع اسمر م  –مم  دال م صض ف    الب    م  مدشك و  –نالح  رن دذل المداشي نغيعد   

تحق ق المعر  لتقلد نيا  الحسرب , نمرع مر  لرف ل ره, ك رذا الر ص فر  درذل الم نش ي فيم   ص عليه م  اه

   .المسأل  

نإلا تحصررض فرر  مسررأل  تقلررد المررعر  لاليارر  الحسررب  مرر  السـررـلط ن  ـــاللـررـي , ب يهررتحق ق, نالم ررع ,فررإن   

  ايهرتديو الخةب في   االعي مالع  الخةب الالا ع ف    تالليت   القض ي نه وع الاليا و الة م , ناطرع

ب   ل  كم  د  ي د  , نفر  غيرع د ر  مر  هر وع الاليار و الة مر , بمة رى رن ر لر  القر ولي  بم رع المرعر  مر  

نيا   القض ي, د    دض  للقالو بم ة   م  نيا  الحسب , نه وع الاليا و الة م , نكذل  الشأن ف  ر لر  

, نعالش رت بره الحالرل مسرحال  مر  لاي المقر م إلرى  الق ولي  بتالليت   ن اهتحق    , نم   ال شت بره ا  لر 

 .دذا المق م 

نابقررى مررع للرر  نارره للالمررع برري  ا  ررالاو نشفررع الخررةب, نللرر  بحمررض القررالو ب هررتحق ق المررعر  لتقلررد نيارر      

الحسب , على اختص صر   بشرأن ال سر ي نمالر مة   نمرالاش د , رن ايهرتة    ب لمحتسرب و عرض  تالر نو الحرعج 

عر  " لسر ن الحكر م " م  مق م و الحعج, اؤاد دذا المحمض م  لكعل اب  الشح   الح    ف    كت بره فيم  اقتضيه 

نلررال ك  ررت علررى 555ي امشرر  الق  رر  فرر  السررالق نحرردل, ناتخررذ رعالا  رر  برري  ادارره: " ر   الق  رر  للخصرر ب 

ونا ال الرالم علرى بيتره الخصم بي   ناخت ى فإ ه ياقض  عليه, كذا ف  نا ة و عمع, نفر    البر اوي, نلرم االرال

إ ه تالاش  ن ل  ال الالم, بةرم : نصالشته   و الخصم . ننهع ف  لل  بةض رصح ب  , نفةض لل  ن ت  ض وه

رمي ي  مة م  رعالا ه ن س ي, فيقالم ا عالان م  ا    السك  نالسطح, نتدخض ال س ي حعمه, ثرم رعرالان الق  ر  

درـ.ر" ونا ال الرالم في تشالن الغعب نتحت السعاع, نع م  رصح ب   لرم االرال
(2)

فرإن ن رع علرى درذا الالاره, مر     

اختص ص المحتسب و ب ل س ي رن ايهتة    ب   ف      الحعج الالاش  ف  مق م و الحعج, فيصدق عليه مر   يرض 

ف  نيا  المعر  ل تال  ال س ي, إن رحدثه اسمر م بقصرد صري    ال سر ي ب ل سر ي, ف رال حي ئرذ اشتقر ي مر  اسمر م فر  

 .لمصلح  المععي , نشع ا  المق صد الةلي  م  ا حك م الشععي  تحقي  ا

___________________ 

رحك م القع ن لإلمر م ,  133,  132ص , لإلم م الالالا   , غي ث ا مم ف    التي ث الظلم ,  237ص , ا ظع الطعق الحكمي  لإلم م اب  القيم ( 1

  . 412ص ,  3اب  الةعب  ج 
 . 221عف  ا حك م ,يب  الشح   الح   ,ص لس ن الحك م,ف  مة( 2
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 المبحث الرابع

 الوزارة واإلمامة العظميتولية المرأة 

 .ناهتش ش   ,نت  يذ ,ت الاض: رم  ع  الالواش  ف   ثةث    

ا فسريتم الكرةم عر  حكرم تقلرد  ,الصرةحي و نالشرعن فر   الةظمرى اسم م لتش به نواش  الت الاض مع  ن ظع 

 .بي ن ناحد ب ,المعر  ل م 

 :العظم   واإلمامةوزارة التفويض 

اسرتالوش اسمر م  رن:" السيلطانية األحكامفي اقالو اسم م الم نش ي  ,نحكم   تةعاف نواش  الت الاض,ف     

"نلريس امت رع ارالاو درذل الرالواش  ,اات ر  ل , نإمض يد  علىم  ا ال  إليه تدبيع ا مالش بعراه
(1)

واعيتدل  

ىاي َاا"   اللذلك بقوله تع ََبى لاي َازايًرا ما ى َ هى ي ( 22)جى مق لاي َ مىراي( 03)اشى ق ى فاما َ زى اي ( 03)َهُ قاَ  َ خا راكى "  َاَ شى
 (2)

: ثم   و  

ي اقردش مب شرع   اسم م مر  تردبيع ا مر إلى كض ن ن م  ن   ,راالواسم م  ف    ال بال  ك ن ف  ا ا و لل  إلف" 

, ليسرتظ ع بره ت  يذ ا مالش مر  ت رع ل ب ر ف  التدبيع رصح ف  الالواع المش شي ن ي ب   ت  ب ,هاميةه إي ب ي

" نب   اكالن ربةد م  ال لض نرم ع م  الخلض  ,  سه على
(3)

  

ن , فرإن يلر    اهرتديو اسمر م المر نش ي,  لرية  فكمر  درال ظر دع مر ,نرم  ع  صةحي و نواع الت الاض    

انم  ثم ف رذ ,م فيم  فال  فيهنواع الت الاض ا ةض كض م  ا ةله اسم  غيرع  ل الرالواش  در  ك سم مر  إي اسريع 

 .مؤثع ف    حكم نيا  المعر  ل   

اسم مر  :  وجعيل الرتبية األولي نلذل  فإن اسم م القعاف  حي م  شت  الاليا و, فالةل   خمس  عشع شتب ,    

  ار ي م  ر , ندر  صرعاح  فر  للر  الكبع , ب عتب ش رن اميع ربالا  القض ي فر  ا مرالاو نالردم ي نغيعدر

ري  –الرالواش  لإلم مر  : ثرم اةرض العتبر  الث  ير  , ردلير  القضر ي, نردلير  السي هر  الة مر   ات  نو بصرعحيت  

ا " االالو الت الاض ف   اميرع ا مالشللرالواع : "   و اب  بشيع م  رصح ب   : ن  و  –نواش  الت الاض  مؤكرد 

در  صرةحي و اسمر م  إي فر  ثةثر  رحكر م فقر  تسرتث   مر  درذل  بذل  على رن صةحي و الالواع الم ال 

 .نيا  الة د اةقدد  اسم م نحدل, نليست إلى نواع الت الاض : األول : التةميم ند  

 .اهتة  ي اسم م م  الاليا , لإلم م نليس إلى الالواع : الثاني 

 اة و اسم م م  اقلدل الالواع,: الثالث 

__________________ 

 . 20ص  ,الم نش ي لإلم م ,السلط  ي  ا حك م (1

 .م  هالش   ه "  32 – 21" ا ا و ( 2

 . 20ص  ,لإلم م الم نش ي ,السلط  ي  ا حك م( 3
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 لدل اسم م   نليس للالواع ع و م
(.1)

  

ض مرر  اة رر  اعتبرر ش نواش  الت ررالا ,السررلط  كيررد اسمرر م فرر يررد الررالواع , فدررذل ا حكرر م الثةثرر  ينب هررتث     

رر ,كثيررع مرر  ا حكرر م فرر ك سم مرر   تقليررد دررذل الررالواش  درر  شررعن   فرر   رن الشررعن  المةتبررع  اؤكررد للرر  راض 

.اسم م  إي ال س  نحدل
(2)

  

اتمرر   شررعاو  اسم مرر  إي ال سرر  االمسررتالوش  ن ررد  يررض اشررتع  فرر :" اقررالو اسمرر م الالررالا   فرر  غي ثرره    

"شالع   عا  إلى عت ايناس
(3)

. 

المععر  : فيقر و : شيئي   نامك  ش  دذل الص  و إلى:" ر  اقالو المع سم م  نامت  ع   علىنع  شعن  ا   

ر , فرإن  نادخض تحت ايهتقةو ,ايهتقةو نال س  الك  ا , نالةلم, نالرالش , نالحعار , نالرذكالش  تردخض راض 

االمعر  مأمالش  رن تل م خدشد , نمةظم رحك م اسم م  تستدع  الظ الش نالبعنو, فة  تستقض المعر  إل 
(4)

 . 

ناتحصض م  تط ب  الشعن  نالصةحي و بي  اسم م  ننواش  الت الاض, رن كلت دم  امت ع علرى المرعر ,    

تالليت   ب  نلى م  م ة   م  تاللي  القض ي, فحيم اةل مر  اسمر م القعافر  فر  العتبر  ا نلرى, نالث  ير , مر  

  هرر , ن ررد هررب  ايهررتديو الررالاف  علررى امت رر   تالليرر  المررعر  شترر  الاليارر و, اةررض القضرر ي فرر  العتبرر   الس

القض ي,ناميع ر لته م صالب  بالا    د  د   إل القض ي م  درال إي ار ي مر  الاليار  رن الرالواش , ف مر  رنلرى 

م ره ب مت ر   تقليررد ال سر ي, نإلا كر ن القضرر ي لرم اةردم المخرر لف بمداشكره الضرةي  , كمرر  هرب  م   شرت  , فررإن 

 .الةظمى, ننواش  الت الاض, لم ا ة د في م  مخ لف مةتبع, نلم ا سطع في م  خةب اذكع اسم م 

نرمرر  مرر  لكررع مرر  ت رر نو اسرريع برري  اختص صرر و اسمرر م نشررعن ه, ناختص صرر و نواررع الت ررالاض    

 .نشعن ه, ف ال  دش غيع مؤثع مطلق   ف  الحكم بشأن تاللي  المعر  ل ذل رن تل  

ضر ي علرى المرعر , فيكرالن امت ر   نواش  الت رالاض علي ر  رنلرى مر  القضر ي, لدخاللره نإلا ثبت امت ر   الق    

في  , نش  اميع العت  إلي  ,  الاليا وفي  , ثم اكالن امت    اسم م  علي   ب  نلى م  ا نلى, لدخالو اميع 

الالارال  البشرعي,  نإام   الةلم ي على دذا, فضة  ع  اهت   ل لدليض الشع , ف ال متأارد ب هرتقعاي الالا رع فر 

 الالاال  ش دد بأ ه ي اقالم بأمع رم   ثم رن:" ....نف  دذا المة ى اقالو ب  خلدنن ف  مقدمته 

 

__________________ 

 . 14/  13لإلم م القعاف  ص , تميي  ال ت ني ع  ا حك م  ف اسحك م : بتصعب اسيع م  ( 1

  .20ص  ,لإلم م الم نش ي ,ا حك م السلط  ي ( 2

   .75ص , الالالا    اسم م, الظلم  التي ث ف ا مم غي ث الغي ث  ( 3

 . 41المعاع الس ب  ص ( 4
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" لألمع الالاال ي نهللا تة ل  رعلم  خ ل   علي م ن ض رن اكالن ا مع الشعع  م رن ايض إي م  غل 
(1)

  

 وزارة التنفيذ 

نرمر  نواش  الت  يرذ :" ارع الت رالاض نصرةحي ته ننو ,عر  نواش " ا حكر م السرلط  ي  "  فر اقالو اسم م الم نش ي 

ندرذا الرالواع نهر  بي ره نبري   ,شري اسمر م نتردبيعل  ن ال ظع في   مقصرالش علرى,   ر ض فحكم   ر ةف نشعن  

 ,ارؤ ي ع ره مر  رمرع نا رف ع ره مر  لكرع نامضر  مر  حكرم ناخبرع بتقليردل الرالي  نتال ير  الاليرالش ,العع ا  نالرالي 

 ت  يرذ ا مرالش نلريس برالاو فر المةي  ف  حدث ملم ليةمض فيه م  اؤمع به, نتالد  م  ,م  م م ناةع   عليه م  نش 

الررعري كرر ن بإهررم الررالواش  رخررص, نإن لررم اشرر شي فيرره كرر ن بإهررم الالهرر      فرر فرر ن شررالشي  ا ل رر ,علي رر  ني متقلررد  

"نالس  ش  رشبه 
(2 )

 

:" ف الت  يرذ فقر , فيقرالو ــرـذ, نصــــرـالواع الت  يـلرنف  مةي  الحك م اذد  اسمر م عرةي الردا  الطعابلسر  إلرى رن 

."  ذل  حكم بش ي ننواع الت  يذ دال الذي إلا
(3)

  

نالظ دع م  كةم الم نش ي رن نواع الت  يذ, دال كذل , بم  لكع له م  صةحي و, إلا لم اشر شي اسمر م بر لعري,    

ثرم تتسرع صرةحي ته كرالواع الت رالاض, نمرع  التالهرع  رم  إلا شالشي ب لعري فكأ ه اع ى لعتب  نواع الت الاض, نم 

ف  الصةحي و, رن تحدادد , إلى المش شك  ف  الحكم بر لعري مر  عدمره, نالمسرتتبع اخرتةب تصر ي ه, نترع  ل بري  

الت الاض نالت  يرذ, مر  اة ر  رن نوارع الت  يرذ امكر  لره اكتسر   صر   نوارع الت رالاض نهرلط ته,  ن مر  إعر    تقليرد 

, ن إ م  فق  بمش شكته ف  الحكم ب لعري, ندال رمع ب لطبع له  يلته ف  اعتبر ش شرعن  التقليرد ب لم  هرب , نالتر  ابتداي 

السةم  م  ن, ن ل  الطمع ,ا م   , نالصدق : ,د  بإاال و  عدد  اسم م الم نش ي على نصف الت  يذ هبة  شعن 

.ض ا دالاي نالذك ي نال ط  , نري اكالن م  رد, عدان  ال  ت, نالتذكع
(4)

  

 ندال الح ك  نالتالعب , الت  تؤ اه : فإن ك ن دذا الالواع مش شك   ف  العري, احت ج إلى نصف ث م :" ثم اقالو 

"إلى صح  العري, نصالا  التدبيع    
(0 )

 

رن ني االرالو :" نعل  تقداع الح لي , احسم ا مع ف  عدم اهتحق ق المعر  ل ذل الاليا , برأي مر  الالصر ي , فيقرالو 

تقالم بذل  امعر , نإن ك ن خبعد  مقبالي  لمر  تضرم ه مة رى الاليار و المصرعنف  عر  ال سر ي, لقرالو ال بر  صرلى هللا 

 الة م, م   ن ن في   م   ل  العري, نثب و( م  رفلح  الم ره دنا رمعدم إلى امعر  ) عليه نهلم 

_____________ _____ 

 . 131خلدنن ص  اب  مقدم (1

 . 21/  21ص , لط  ي , لإلم م الم نش ي ا حك م الس (2

 . 13مةي  الحك م, للطعابلس , ص (3

 . 21ا حك م السلط  ي , لإلم م الم نش ي, ص : بتصعب م  ( 4

 . المعاع الس ب ,   س المال ع (0
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"م  دال علي   محظالش تضةف ع ه ال س ي, نم  الظ الش ف  مب شع  ا مالش
(1)

. 

لالواش  التر  في ر   لر  للرعري, ر  ر  حي ئرذ نواش  ت رالاض, ن رد هرب  بير ن امت  ع ر  ف ال اؤهس م ع المعر  م  ا    

 .على ال س ي, لكال    ك سم م  الةظمى 

بح  تحت ج م  ثب و الة م مر  تضرةف ع ره ال سر ي, نمر  الظ رالش  –ناؤهس م ع  المعر  م  نواش  الت  يذ         

 .ف  مب شع  ا مالش م  دال علي   محظالش 

 .ع المعر  م  نيا  الت  يذ, دال مال ع إام   الةلم ي, نردض ايعتب ش, ياةعب ل م فى لل  خةب نم     

الغ لرر  علرر   ظررم الحكررم المة صررع  :  نخررةب بةررض المحرردثي  " نواش  ت  يررذ " الررالواش  فرر  الةصررع الحرردام 

كال رره ا  ررذ إمرر  رمررع الحرر كم, رن نحكالم ت رر , رن الررالواع في رر  اشرربه مرر  اةررعب فرر  التررعاث اسهررةم  بررالواع الت  يررذ؛ ل

نم  ثم ف لالواش  المة صع  ف  ال ظع ال ق   اسهةم , نف   الي م  ,القالا ي  الت  اس    البعلم ن, رن ايث ي  مة   

تقدم م  اهتدييو   دض , ا طبر  علي ر  حكرم نواش  الت  يرذ, مر  حيرم م رع المرعر  مر  تقلردد , ن رد رحردث بةرض 

ف   ف  المسأل , حيم لدبالا إلى القالو بالالاو تالل  المعر  الالواش , بض نه وع الاليا و الة مر , الب حثي  المحدثي  خة

نم  م م  اهتث ى اسم م  الةظمرى نمر  م مر  لرم اسرتث   , نتةلقرالا برذل  تةلق ر  معاب ر , فر  ت  فتره, ع ي  ر  فر  لالالره, 

  اصرر ال ه بم رر ديم الةلمرر ي نت سرريعات م درر اة  فرر  حالالرره, مضررطعب   فرر  وعمرره ن عررالال ب ي تصرر ب للمررعر , ممرر

بري  درؤيي مر  درال حسر  ال ير , نصر   الحمير , نلك ره مخردن  فر   رعق ال ظرع,  الخ ص , نإن ك ن لألهف  مر 

 .نناالل ايهتديو, بأ ل  الشع , نصحيح م  اهتق م م  ناالد   الديلي  

ليبل  ف ل نم  دال بب لغه, ني اع  م ره  ه إلى الم ينم  ثم ف ل  ظع ف  رث شدم ي اقف م ه على شيئ, إي كب ه  ك ي   

مر  ال صرالص  شيئ   إي كسعا  بقية  احسبه الظمآن م ي حتى إلا ا يل لم االدل شيئ  ؛ف هتديل م اتع   بي  عمالمر و

بمق صد الشعاة  نرظلرالا  ثبت تخصيص   ني اب لالن, نخصالص و ثبت تةدا    هب ب   ني اأب الن, نلال اهتعشدنا

  ر لت  , لم  شاحالا بي  اسفعا  نالت عا  اتة مالن, اقالو اسم م الالالا   ف  لل ب   

نالدشاا , ندال  للشع  مة ى بداع, نرٌت دال م شأ كض ت صيض نت عاع, ندال مةتمد الم ت  ف  ال داا  الكلي :" المة ى 

لشرعاة  متق بلر  بري  ال  ر  ناسثبر و, المشيع إلى اهتعه و رحك م هللا على الال  وع مع     ال   ار , نللر  رن  الاعرد ا

نا مررع نال  رر , ناس ررةق نالحالررع, ناسب حرر  نالحظررع, ني اتق بررض  رر  رصررةن إي ناتطررعق الضررب  إلررى رحررددم  

"نت ت   ال   ا  ع  مق بله نم   ضه
(2)

 . 

__________________ 

 . 35,  21المعاع الس ب , ص  (1

 . 113ص , لإلم م الالالا   , لم غي ث ا مم ف  التي ث الظ: الغي ث  (2
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ر لرت م المتسرق  مرع مق صرد ن ,  مر  نيار  الرالواش  الت  يذار رم رع المرع الةلمر ي فر  إامر   ارع  علرى  ه ينالح  ر   

اهرتث  ي إي مر  امكر  فع ره للر  مر   ارع  علرى ي , و بمر  لريس إلري  , م  مةترعي ايشرتغصي    ال س ي الشع  ف 

ا بردفع الحرعج  ؛نالمص لح المععي  ,هي ق المق صد الشععي  ف  ,نواشاو الت  يذ ف هتة    ب   اي إمك  ي م   تقداع 

غرعاش مر  هرب   , علرىترذال  حرعج اب ,ات ر   مرعد  ع, بت صري  مر  ا ردفع مرع ش   شأخ ص   ف ع   س ي ا م  

 ,ندر  د ر  ك  ر ي , ي نتالمةر ت  مالاش  ال سر ب و علىحتسم  إمك  ي   ايهتة    ب لم ,نيا  الحسب  إليه ف اسش ش  

 . به  فع الحعج ع  ال س ي ف  رمع ال س يتقليد ال س ي م  ال م  , ف نك سفت ي

نف   ظم المح كم و المة صع , نإاعاياو الضب , نالتحقير , نالمة ا ر و,  رد اةرع  للحر كم مر  الحرعج فرى     

  يرذ برأعالان مر  ال سر ي, ك لشرع ي و, نالسرال   و, مالا   ات  م ال س ي, نمخ صمت  , م  اردعالل لةهرتة    فر  الت

 .خصالص نواع الت  يذ  نرعم ل   م 

 .فة ش  رن شع ا  دذل المق صد ب ذل المس ل , دال م  تحقي  المص لح, الذي احمد لم  رحدثه م  الالي  نالحك م    

 : وزارة العتشارة  

ل ر  ر  رى  شار و ايهرتالواشاسم م القعاف  فر  اسحكر م, ناة :أشار لهذه الوزارة    
(1)

ر  اسمر م  , نرشر ش إلي ر  راض 

الطعابلس  ف  مةي  الحك م, نلم االةض ل   ردلي  الحكم
(2)

 . 

ندذل الالواش  مر   يلر  مسرم د , ت حصرع صرةحي و نواعدر , فر  تقردام ال صرح نالمشرالش ؛  ن مر  ري  ردش مر     

نايختصر ص ب لصر  وع نالم ر , كمر  اصردق علرى اهتشر ش  اسل امي , ن د اصدق دذا على ايهتة    بأدض الخبع  

 .الحكم ي نرنل  ال  ى م  الةلم ي 

نالح كم مدعاٌل بة شا , لعع ا  الشالش  ف  ه وع شة  حكمه, ناأثم  ا    بإدم ل   ناي صرعاب ع  ر , نمر  ثرم    

يع, لمر  ارذلض الطلر , نا ضرل فإلا  ظمت الشالش  رن    ت ب سهتالواش ل  , فرإن للر  بمالرع  حسر  السي هر  نالتردب

ناهتشرر ش  المررعر  بقطررع ال ظررع عرر  اسهررتالواش مرر  عدمرره,  ررد تكررالن  بررع فالاوررد مرر  المصرر لح, نفعاوررد مرر  .  اسش 

 ال ص وح, ن الاعد الشع  ي تأب د , بض تحمدد   نتعع د , إن تحصلت بغيع اهتالواش, 

الحر كم نوارع  اهتشر ش  مر  ردرض الخبرع  نالةلرم, رن  ي االاد ف  الشعاة  م  ام ع م  اتخر ل نكذل  ح و ايهتالواش,

الحكم  نالحلم, نحبذا لال ره دو نواش  ايهتش ش  ال س وي  إلى ماللرس اهتشر شي مر  ال سر ي المرؤدةو, نال صر وح 

 في   مؤمةو, فإن دذا المسل  م  رحداث المح مد؛ تععى به المص لح, نتعاى به المق صد, 

__________________ 

 . 14ص , لإلم م القعاف  ,  م فى تميي  ال ت ن  ع  ا حك م اسحك(1

 .  13لإلم م عةي الدا  الطعابلس , ص , مةي  الحك م ( 2
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كرض حر و بعع ار  رحكر م الشرعاة  فرى مسر ل  ال سر ي, نالال رالب  فر اكالن ا مرع  نتحس  به هي ه  الععي ؛ على رن

 . الا ح التحلض م  ا حك معلي   بعهالخ ي اشالبه احتي و, ني االالول ادتب و لس

ن ح   ةلم ر ه لم ا ال  إلى لي الرعري :" قالو اسم م الالالا   ف  غي ثه ب دذا المسل ,ن ختم ف  م  ا ععى لضب     

نا حةم رن ا ةلالا م  استصالبالن, فكرم مر  رمرع تقضر  الةقرالو بأ ره الصرالا  فرى حكرم اسا لر  نالسي هر , نالشرع  

ل  مس وض الشع  بالارالل مر  المصر لح, نلك  ر  مقصرالش  علر  ا صرالو المحصرالش , ناش  بتحعامه, نلس     كع تة

"نليست ث بت  على ايهتعه و ف  اميع ناالل ايهتصةح نمس ل  ايهتصالا 
(1)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 . 112ص , لإلم م الالالا   , غي ث ا مم فى التي ث الظلم : الغي ث  (1
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 المبحث الرام                                                    

 تمثيل المرأة في المجال  البرلمانية

, برض ا بغر  حي ل ر  شصرد الالصرف     رم  ع  الم م , ف ر  مر  المحردث و التر  ي اعهرض في ر  الحكرم إشهر ي 

المعر  في  , رنغيع لل  مر  الظ دع الم ضب , الذي اصلح  ن ا    به حكم بشأ   , هالاي فيم  اتةل  بتمثيض 

 .ا حك م 

 : نبي ن حكم تمثيض المعر  ف  البعلم ن استل م تد ي  صالش  دذا البعلم ن م  نا ي  شويسيي     

 . سب  تمثيض المعر  فيه :  والثاني.صةحي و البعلم ن: األول 

ر     , ل رذل الصرةحي و التر  رم  ع  صةحي و البعلم ن, ف   مرؤثع  بر لطبع فر  حكرم تمثيرض المرعر  فيره تبة 

 .هالب تكتسب   المعر  ح و ا ضم م   إليه 

نالمتتبع للبعلم   و المة صع  الحظ ت  نت   ف ش    ف  صرةحيت  , حيرم تتردشج درذل الصرةحي و مر  إمك  ير  

البعلم   و ي تمثض إي مال مع اهتش شا ,  ت صي  الحك م نع ل م, بم  ف  لل  شويس الدنل , إلى كالن بةض

 .م ضالا  على لال ن ف ي  نم  ي , للالف ي ب ذا الغع  

شرالش  ردرض الحرض " نف  صالش  البعلم ن السي  ي الذي املر  ت صري  الحر كم نع لره  الرد ا تعاب ر  مر  صرالش     

 .ف  ال ظ م اسهةم  " نالةقد 

 

ال ظر م  فر ت ر   نال تير  ف ذا الةمض اقتع  مر  ايا ,اقالم بدنش تشعاة  لس  القالا ي  نفى صالش  البعلم ن الذي   

 . اسهةم 

حد كبيع عمض الحسرب  ن ظ م ر   إلىف لال ع اشبه  ,الحكالم  ناح هب   رعم ونفى صالش  البعلم ن الذي اعا      

 . اسهةم ال ظ م  ف 

عمررض نواش   , ابرردن للرر  بمة ررىناسحصرر ياوةرري  الحكالمرر  ب لدشاهرر و البعلم  رر و ايهتشرر شا  الترر  ت   نفررى   

  .م  صةحي و هي  ا  ,بحس  م  اصح  الصةحي و ايهتش شا  للبعلم ن ,نواش  ايهتش ش  رن ,الت الاض

 عر  حر و التب هر   فضرة   ,لكشف إب ر م م ع ات ر  صالش  م  دذل الصالش تحت ج ت صية    يق  ,كض  رننالح صض    

ئ فرع  يالشر الحكم على إل , لطبعنبحثه يوم حكمه ب ,اطالو بحثه ع  المق م رمعندال  ,ب و ناج الصالش نتعاكب  

 .الظ دع  نالم ضبط   ب  نص ب إي ا حك مت     ني ,صالشته

ر  ف   رم  ع   سب  تمثيض المعر    الحكرم  فر   الصرالش  م ت ر  درحيرم صرةحي و البعلمر ن ليسرت  ,مرؤثع   راض 

 ,ب سرب   رئيل  إي  في ر  ربتمثيض المعتسمح  لك    ي ,ا م   و هي  فقد تالاد بعل ؛  ل ذا البعلم نرعا ضم م الم على

كرض درذل  ,اس كر ش رن اس رعاش فر غيرع مرؤثع  ,مةري  رمرع   ع د التصالات علرىرفيكالن صالو المع ا, ئيل  اد   رن
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ندرال مر   ةتبرع مةره مر  لكع ر ل,  ,ل المسرأ ف د   عنش  لعهم صالش  ص لح  للحكم علي    ,نغيعد  ,المةطي و

 .يض رحك م المسأل لالب و رنفع, ح و ت صلمط مقدم 

التمثيرض  فر سر ي ب ل  ايهرتة    إمك  ير ن  الاعد الشرعاة  تحتمرض دال القالو بأ ,دذا المق م ف شه و اسنم  اتحمله    

ارؤ ي الترذش  ب يهتصرةح  بحيم ي ,نايتس ق مع المق صد الشععي  ,الضالاب  المععي  ؛ بشع  الت امالبعلم   

 .  م  ايهتصةح ب ذل الاله وض خةب المقصال ,على ت ول ف هد  إلى

م  حيم كالن صرةحي و البعلمر ن ممر  تحتمرض  ,ايعتب ش شع ا  بس   القالو ح و  الله ف  ا خذدذا ب لطبع مع    

ح و عدم التأثيع تكالن المش شك   ال  مر     ه ,  مؤثع  م  عدمهرعنكالن  سب  الم س ي ب   رن ليست كذل ,م ال  ي 

كررض  رن :ي عع, نالق عررد  الشرربررة لشاةرر  مقتضرري  ,نالمغرر مع  برر لقيم العناهررت ,لحظررعينا تحرر م الحررعم ا ,الةبررم

احق  مقصال ل ف ال ب  ض  تصعب ي
(1)

. 

 عب رر  مرر   حيررم مرر  ,الدنلرر  الكرر و  ب رر  البعلمرر ن , حرر و بسرر  حكم رر , نصررفمرر  م ررع او الصررالش  عررىا ع  كمرر   

عا  الحدام ع ه ن الدعال  إليه, رن تحقيعل نتالعام م  ا تم  فيه, نح ناحتعام   له رن  ك ات   ,رن بةدد  ع ه اسهةم

إلت م  اتطلبه إعم و 555إليه, نمد  الغ  ي ب لعا و ف   ي م م بمص لح المسلمي  إل لاي, رم ح ات م للتةضد ب ل س ي

 الالون نالمالاو   بي  المص لح نالم  هد, للةمض على م  دال مقعش ف   الاعد الشعاة  م  تقدام 

لم سررد  علررى الرر  المصررلح , نتحصرريض المصررلح  ا كبررع بتررعي ا صررغع ع ررد التةرر ش , نا تحرر م الم سررد   شي ا  

ا كبع ع د التحتم ف ا صغع تال ب   للال ال  
(2 )

. 

دذا م  امك  إشه له م  مة    فق ي  ف  المسأل ؛ مع التب ه   نتش ب  مةطي ت  , رمر  حكم ر  الم صرض, فرة ا ر   إي  

عو فيه ا نص ب الظ دع  الم ضبط , لتكالن م      للحكم, نمقدم  ل تيالته, نحي    اعاعى إعم و بتصالاع   ي , تب

ر ه  اقدم ف  كض نيا  م  دال ر الم بمص لح  : الق عد  الت  تقعش
(3)

؛ حيم القي م ب لمص لح ن شي الم  هرد درال م ت رى 

"ب سبط و ف ال ب  ض على دذا ا صضنكض م  اكع" مق صد الشعاة , المتالهض إليه بأحك مه؛
(4)

 

 

 

 

_________________ 

 . ,نم  بةدد  16ص  1ج ,لإلم م الة  ب  عبد السةم , ا ظع  الاعد ا حك م ف  مص لح ا   م ( 1

 . 437ص ,  110ص , حمد ال دني عل  ر, القالاعد ال ق ي  ( 2

  61ا لمعاع الس ب  ص ( 3

   .110ص , عل  رحمد ال دني , القالاعد ال ق ي  (4
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    ةــمـــاتـــخ
, ن لرره خيررع مبةررالث فررى البعارر و , نالصررة  نالسرةم علررىهلل الررذي ب ةمترره تررتم الصرر لح و الحمرد

 .نبةد .................ا  الص    و نال مم الالافعاوالانالت بةي  ل م ب ل , نصحبه

 :امك  تحصيض ال ت ول ا تي  ,مس وض دذا البحم ف  ,م  خةو البي   و الس بق    

 ,بررديوض ال طررع  نالطبررع , نممت ةرر  عقررة  بديلرر  ال قررض    القضرر ي ممت ةرر  شررعع  رتالليرر  المررع :أوًل 

 إلرى ,ل الرعااح فر  المسرأ بأ رهندرذا الح صرض االر نو نصر ه  ,نممت ة  ب  تضر ي مق صرد الشرع 

و نفسر   ايهرتدي ,نعي ار  ر لر  المخر ل ي  ,لضةف مردشي الخرةب الالا رع في ر   ,اعتب شل إام ع  

 .ب  

: نشع ا  صالشد  المختل ر  اتحصرض م  ر   ,ب سشه و  و حكم   ا   ي,  اسفت ي  رتاللي  المع :اثانيً 

اررالاول  فر لرم اقررع  ,بره  ن مرر  إلر ام خبر شناسكةمرض  اات رر  ي لتحصريض حكرم الشررع   اسفتر يرن 

ر , علىدذا الالاه خةب للمعر  على بره ال سر ي   تك ر  نإ مر  ,الك فر  سفتر ي  ري ت تصر  بره  الع 

ف ررال مالرر نو  ,م ترر  الةمررالم مرر  حرر كم الرربة   اررالينرمرر  تقلررد المررعر  ل ,العارر و  و  حررعج اهررت ت

 ,ت  ض بره  يلر   قرض ني اات ر   ني ,مص لح الةب   ف م   ض لمق صد الشع   ,لمس ل  العش  

 .  لشاة  فس  ندال بحسب ن الدا  نالد ي  مة  

 , مررعت ةيل رر  رن تتالارره ب رر  لل سرر ي فرر   ررت  العيرر  ال م رر  إن ك , رن حسررب  المررعأشرر نفرر  :اثالثًيي

 ,في بغر  اختص صر   ب ل سر ي ,نرم  تقلدد  نيا  الحسب  م  الحر كم ,شع ا  ري تؤ ي لم كع ركبع

 .الشععي   ا حك ملةدم ت   ض  ,بةمالم ا  ل  ,نمقتض د  ,شع ا  لمق صد الشعاة  ,نمالاش د 

نكلت دمرر  علي رر   ,   ل مرررليرر  المررعالن تالةظمررى بشرأ اسم مرر    بمة ررىنواش  الت ررالاض درر: ا رابًعي

 فر  ,ننواش  الت  يذ در  كرذل  ,لدخالو القض ي في م  ؛م  امت    القض ي علي   ب  نلى, ممت ة  

ايهتصرةح   ف رال بمالرع ,م  ت  يذا و ,ن ال س يشأ ف  إلي  احتيل  إلا , إي رالمع ايمت    على

تصررعا    برري   ف لبرر   في رر  رنهررع, علررى رن االمررع الحرر كم فرر  ,تشرر ش نواش  ايه نرمرر  ,المحتمررد

 . الاب  الشع  نمص لح الخل  

 ,م  حيم الصرةحي و ,محكالم بصالش  دذل المال لس ,المال لس ال ي بي  ف   رعتمثيض الم: اخامسً 

ى حررد ا ررطعا  لررالرر لس البعلم  يرر  مختل رر  فرر  للرر  إنالم ,نف عليت رر  ,ن سررب  التمثيررض ال سرر و 

صررالش  ض كرر فرر نمرر  ثررم فرر لحكم علي رر  معدررالن  ,ب سشهرر وإ   رر  الحكررم  فرر  صررف المررؤثعالال
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 ا حررالاواميررع  فرر  اعاعررى رن , علررىاتةررداد  نبخصالصرر   ي ,الظرر دع  نالم ضرربط  بأنصرر ف  

 . ا   م إصةح ف حك م نمق صد الشعاة  ه وع ا  ف  ,خصالص ال س ي

ناهرتالةي المق صرد الشرععي   ,عمالم ر ل  الشعاة ناهتدشاش  ,الت صيلي  ا  ل اهتقعاي  :ا عادعً 

, إي فيمرر  االررعي نرعم ل رر  ,اميةرره مالارر  لم ررع ال سرر ي مرر  نيارر  الةمررالم ,البعارر مصرر لح  فرر 

 .نمالش   ,   م  عمض تناختص ص ,تصداعد  ل عن  الك  ا  ال س وي  مالع 

  ,,,,,,,,القصد والقول والعمل فيوهللا هو الحسيب 
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  مشروع قرار
 ة والية العمومأقلد املرتيف 

 
 

مشيرو   أطرح بعض التقرييرات فيي, , وما تحصل من اعتنتاجاتف  ضو  ما عبق من بيانات

 : األتيالقرار 

, ال قرض بأ لر ممر  ثبرت  ,ا مر  إامر   ةقد عليره  على م  ا,   ني    م  نيا  القض يرم ع المع -1

 . نا معالخل    ف شي نتة لىنشع ا  لمق صد الش ش  تب , نمقتضى الةقض

بم  ثبت به م ة   م  نيار   ب  نلىث بت  الةظمى, ناسم م  ,  م  نواش  الت الاضرم ع المع -2

 .ل    ن المتضم  ن, ض ي الم ضالا  في م  الق

الشررععي   لأل لرر   تحقيق ر ,ننيار  الحسررب  ,اسفترر يننيارر   ,  مر  تقلررد نواش  الت  يرذرالمررع م رع -3

ناسرتث ى مر  للر  , مق صد الشع  الت  د  مص لح الخضنشع ا  ل ,لةمالمالمة ي  ب لخصالص نا

ننواش  ايهتش ش  م  نهر وض  ,فى خصالص   ,تصداع ال س ي ل عن  الك  ا  م  اع  مالع 

 .دذا الشأن  ف المق صد المععي  

, كرض صرالش  بخصالصر   لحكرم علرىا    فيره ا, البعلم ن نالمال لس ال ي بي   ف   تمثيض المعر -4

االر نو رحكر م  رنيرض ث بغ  ل رذا التما ي ا حالاواميع  , نف لم  ظ ع نا ضب  م  رنص ف   ة  تب

 .رن ا   ض مق صدد   ,الشعاة 

 ,,,,,,,,,والمتفضل به اإلصالحوالله ولي 

 السيد  محمال  عبد العحيم م عان /  

 ا ودعا مة  
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 قائمة المراجع
 

تحقي  نتةلي  ربال عبد الرعحم  , ( دـ  646 -075)اب  الح ا  الم لك  ام و الدا  ب  عمعان :جامع األمهات-1

 . م1111 -دـ1411بيعنو ,  مش  ,عص  ش ع  اليم م  للطب ع  نال شع نالتالوا, ا خضع ا خضعي 

, صر  ش عرر   اش بر  خلرردنن , ربرر  الحسر  علرر  بر  حبير  المرر نش ي :األحكيام السيلطانية والوليييات الدينيية  -2

 ( و.  )   اسهك دشا

, ب  محمد ب  رحمد ب  ششد القع ب  اسم م الق    رب  الالليد محمد ب  رحمد:بداية المجتهد ونهاية المقتصد  -0

 . م 1110 -دـ  1416الطبة  اينلى , بيعنو , ص  ش ع   اش اب  ح م , تحقي  نتةلي  م اد الحمالي 

صر  ش ,   البغردا ي, تحقير  نتةلير  حمري  عبرد الحر  الق    عبد الالد : المعونة عل  مذهب عالم المدينة -4

 .م1111 -دـ  1425, الطبة  الث لث  , مك  المكعم   –ع  مكتب    اش مصط ى الب و 

ع استحرر ب بتخررعال رح  اررم صرر  ش مرر, الق  رر  عبررد الالدرر   البغرردا ي : اإلشييراع عليي  مسييائل الرييالع -5

 .م2551 -دـ 1422الطبة  الث  ي  ,  ب  , التعاث   اش البحالث للدشاه و اسهةمي  نإحي ي, اسشعاب

الطبةر  , بيرعنو , صر  ش عر   اش الكتر  الةلمير  , الق    عبد الالدر   البغردا ي :التلقين في الفقه المالكي  -6

 .م1111, ا نلى 

 . م1100مطبة  الحلب , , ال  عاني شعح على شه ل  اب  رب  واد القيعنا   : الفواكه الدواني  -7

 (.و. )ص  ش ع   اش ال كع , رحمد الص ني :بلغة السالك ألقرب المسالك  -8

 .(و. )ص  ش ع   اش ال كع الحسن الماوردي  ألبي ةطلب الحسبفي الرتبة  -2

, نلر   اسهرةم تق  الدا  الحسي ى ,ص  ش عر  إ اش  إحير ي الترعاث  :ك  ا  ا خب ش ف  حض غ ا  ايختص ش -15

 .م1110 طع ,

 .م1145الحلب  ,الق دع , , ص  ش ع  مطبة  مصط ىللشعبي ى الخطي  : شجا  أبي ألفاظحل في   اإلقنا -33

    ,صرر  ش عرر   اش الررـكت   اليم رر  الصرر ة ا ميررع ضهررم  عيررمحمررد برر  إ :عييبل السييالم شييرح بلييو  المييرام-12

 .م1114-دـ 1414,بيعنو,الطبة  الس بة  ,الةعب 

 .م1172اب   دام  , اش الكت   الةعب  ,بيعنو,:يرالمغني ومعه الشرح الكب-30

 (.و. )م صالش ب  اال س الب الت  ,ص  ش ع   اش التعاث ,الق دع ,:الروض المربع بشرح زاد المستنقع -34

 .م2555/دـ1425اهم عيض البدني , بة  خ ص  ,بدنن  شع . :نظام القضا  اإلعالمي -35

 .م2552/دـ1422ال حيلى , بة  خ ص  ,ا مة  الش ش   , محمد. :فقه القضا  والدعول واإلثبات-36
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 .م1116عبد الالد   خةب , اش القلم ,الكالات,الطبة  الةشعنن :علم أصول الفقه-37

الخرر  ,صرر  ش عرر  مؤهسرر   مصررط ى هررةيد.  :فييي اخييتالع الفقهييا  األصييوليةخييتالع  فييي القواعييد لثيير اأ-38

 .م1111,الطبة  الخ مس العه ل 

 (.و. ) ب  ال داي إهم عيض ب  كثيع ,ص  ش ع   اش مصع للطب ع  :لقرآن العظيم تفسير ا-38

الطبة  ,الشيت عبد الالد   خةب ,ص  ش ع   اش القلم ,الكالات : هنص في فيما ل اإلعالميمصادر التشريع -32

 .م1113/دـ1414الس  ه  

 ,الرعاس  ,الدكتالش عبرد المحسر  بر  محمرد ,امع نتالثي  ن شاه عبد الالد   البغدا ي الق   : هالفق أصول-23

 .م2553/دـ1424 ا نلىالتعاث , ب  ,الطبة   نإحي ي اسهةمي ه و ا اش البحالث للدش
 

 .م2554محمد ال حيل  ,ص  ش ع   اش القلم , ب  ,الطبة  ا نلى ,. :علم أصول الفقه -23

 .(و. )مصع ,الكت  الةعبي  , حي يإ, اش  :صحيح البخ شي بح شي  الس دي-22

بررر  حررر م  ا,صررر  ش عررر   اش : كرررت مسررر وض الخرررةب للق  ررر  عبرررد الالدررر   البغررردا ي علرررى اسشرررعاب-23

 .م1111, ا نلى,الطبة  بيعنو

 .م1176,ص  ش ع   اش المة شب ,مصع ,الطبة  الخ مس  , عل  حس  هللا :اإلعالميالتشريع  أصول-24

 .م2555 رنلىص  ش ع   اش السةم ,الق دع  , بة   :صحيحةن الكريم والسنة الفي القرآالمرأة مكانة  -25

المكتبر   القعاف ,ص  ش عر  إ شاسش    الدا  اب   اسم م:  المحصول  يخ الفصول في اختصاركتاب تنق-26

  .للتعاث ,مصع بدنن ت شات ا ودعا 

 .(و. 5الدنلي   ا فك شص  ش ف  ماللد ناحد ع  بيت  :صحيح مسلم بشعح ال الني-27

محمد ب  المد   الش تالب ,صر  ش عر   اش البحرالث .الق    عبد الالد   البغدا ي , :القواعد األصولية -28

 .م2553/دـ1434للدشاه و اسهةمي  نإحي ي التعاث , ب ,الطبة  ا نلى 

بلسرر  برر  خليررض الطعا لرر عررةي الرردا  ع اسمرر م :األحكيياممعييين الحكييام فيمييا يتييرد بييين الرصييمين ميين  -22

 .(و. ),ص  ش ع   اش ال كع   الح

المةعنب بر ب  الشرح   الح   ,مطبرال   ,ب  ال ضض إبعاديمالالليد   ب  :األحكاملسان  الحكام في معرفة  -03

 .(و. )مع مةي  الحك م , اش ال كع,
 

وااردي ,صر  ش عر  معكر  الترعاث .عبرد الرعحم    :اإلعالمي هفي الفق الجتهاد بتحقيق المناط وعلطانه-03

 .م2550لثق ف  المغعب  ,الداش البيض ي ,ا
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حمرد شرقعنن , اش البحرالث للدشاهر و محمرد ر  :فيي الفيرو  الفقهيية وأثيرهمراعاة الرالع عند المالكيية -02

  .م2552التعاث , ب  , حي ينإ اسهةمي 

نلررد  محمررد ا مرري .,  :هالمييذهب وقواعييد أصييولمراعيياة الرييالع فييي المييذهب المييالك  وعالقتهييا بييبعض -00

 .م2552التعاث , ب  , نإحي ي اسهةمي محمد ه لم الشيت , اش البحالث للدشاه و 

 .م1111ي ,بيعنو,هلط ن الةلم ي الة  ب  عبد السةم , اش الكت  الةلم: األنامفي مصالخ  األحكامقواعد -04

 .م2555حمد ال دني , اش القلم ,الطبة  الخ مس  ,عل  ر:القواعد الفقهية-05

  .اسهةم تحقي  فؤا  عبد الم ةم ,م  لخ وع التعاث  :لبن المنذر جما اإل-06

لتررعاث الةعبرر  ,صرر  ش عرر   اش ا حيرر يإحمررد برر  هررةيد برر  حرر م ,تحقيرر  لال رر  علرر  برر  ر سمرر ما: المحليي -07

  .,بيعنو ا ف ق, اش الاليض

,الطبةر   اسهرةم  اش الغع  امع نتقدام  كتالش حميد محمد لحمع ,ع   :زيد القيرواني أبيابن  فتاول -31

 .م2555, ا نلى

  .بال ودع  ,ع   اش ال كع الةعب الشيت محمد ر :تاريخ المذاهب الفقهية -31

 . م111غي ث ا مم ف  التي ث  الظلم ,لإلم م الالالا    اش الكت  الةلمي  ,بيعنو ,:الغياثي-45

 .(و. )ةلمي  ,الخطي  البغدا ي ,المكتب  ال :كتاب الفقيه والمتفقه-43

 .اب  القيم , اش الحدام ,الق دع  :الموقعين عن رب العالمين إعالم-42

, الق دع , مكتب  التعاث , ثة لب  محمد ب  الحس  الحالالي ال  :اإلعالميتاريخ الفقه  في اإلعالميالفكر  -40

 .م1177

 .م1176, بة  الخ مس  الط, مصع ,  اش المة شب , حس  هللا  ل ع : اإلعالميول التشريع أص -44

كتب  م, حمد وك  عطي  ه م  ال ش ش نرعل  . تحقي   , الراعي والرعية  إصالح فيالسياعة الشرعية  -45

  .(و. )العا   الحداث  

ح تحقيرر  محمررد صررة,  ا نوللشرريت محمررد حسرري  بيررعم المشرر الش بيررعم  : السياعيية الشييرعية فيييرعيالة  -46

  .م2552,  رنلى بة  ,  ب  ,  اد للثق ف  نالتعاث المص  ش ع  معك  امةه , الةسل  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ملخص البحث                                   

 وفرقوا بين القضااء والفتياا ، موضوع تولي المرأة القضاء شغل الفقهاء قديما وحديثا

: وا علا  صافتين وفصلوا القول في الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي ، فااتفق

 :البلوغ والعقل ، واختلفوا في البقية كاآلتي 

اإلسالم في الحكام باين المسالمين والكفاار الاتين يتحااكمون ،ليااا ، ماا اشترط جميعهم 

عاادا أبااا حايفااة فتاااا اشااترط اإلسااالم فااي توليااة القاضااي الاات، يحكاام بااين المساالمين ، 

 . وأجاز تولية الكافر للحكم بين الكفار

واختلفااوا فااي اشااتراط الحريااة والعدالااة والعلاام وسااالمة الحااوا  ، فااالجمهور علاا  

 .، ولم يشترطها البعض اشتراطها 

 :في اشتراط التكورة عل  االتجاهات اآلتية واختلفوا 

قاال ابان  هاتابيرى عادم اشاتراطها ، فيجاوز تولياة المارأة القضااء مطلقاا ، و : األول

ماسوب ،ل  الطبر، ومحمد بن الحسن أو الحسان البصار، ، و،لا  ابان  حزم ، وهو

وقاد افا  بعضاهم هاتن الاسابة ،لا  . عااا  القاسم من المالكية في رواية ابن أبي ماريم

 .  هؤالء

ويمكاان أن يلحااذ بهااتا االتجااان مااا رعن بعااض المعاصاارين مثاال دااادل جباار التااي رأت 

 :جواز تولي المرأة الواليات العامة ، ما عدا اإلمامة الكبرى ، بقيود أهمها 

 .أ ـ أن تستدعي المصلحة تلك 

 .لهتن الوالية المطلوبة ب ـ أن تتوفر فيها شروط األهلية 

 .ج ـ عدم اإلضرار بمهمتها األول  ، وهي رعاية البيت 

 .د ـ التقيد بالضوابط واآلداب الشرعية 

توليهااا فيمااا تجااوز فيااا شااهادتها ، أ، فااي كاال شاايء عاادا الحاادود  زيجااو  : الثااااي 

 .والقصاص ، وبهتا قال أبو حايفة ، وقيدن بعض أتباعا بالكراهة 

، وهتا قول األئمة الثالثة ، واإلباضاية ، والشايعة  لقضاء مطلقايماع توليها ا :الثالث 

 .، وهو الراجح في اظراا ، وهللا أعلم  اإلمامية

، وأماا شاروط الكماال فعديادة ، وأكثرهاا محال  هتا فيماا يتعلاذ بالشاروط الضارورية

 .خالف 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                   

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عل  سيداا محمد أشارف المرسالين ، وعلا  

 . علا وصحبا ومن اهتدى بهديا ،ل  يوم الدين 

أن أكتاب  الماوقر أما بعد فتن من ضمن المحااور التاي كلفااي المجماع الفقهاي الادولي

ت، ، وهاو موضاوع حساا  ، خاصاة فاي العصار الا( تولي المارأة القضااء : ) فيها 

 . اعيش فيا ، لكن تبيين حكم الشريعة مسألة مهمة ، ولتلك اخترت أن أكتب فيا 

 : قسمت هتن الورقة ،ل  الاقاط التالية 

 . تعريف القضاء والفرذ بياا وبين اإلفتاء  – 1

 . شروط القضاء المتفذ عليها والمختلف فيها  – 2

 :  رةهب في شرط التكوارأ، فقهاء المت – 3

 .حااف رأ، األ –أ 

 .رأ، المالكية  –ب 

 .رأ، الشافعية  –ج 

 .رأ، الحاابلة  –د 

 . رأ، المتاهب األخرى  -هـ 

 .الدراسات المعاصرة   –و 

 .ز ــ الخالصة والترجيح 

 .ح ــ مشروع القرار 

 .ط ــ أهم المصادر والمراجع 
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  : تعريف القضاء والفرذ بياا وبين اإلفتاء –أ 

 : تعريف القضاء لغة واصطالحا  

القاف والضااد والحارف المعتال أصال صاحيح يادل : " قال ابن فار  : القضاء لغة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    :قاال هللا تعاال  . عل  ،حكام األمر و،تقاااا و،افااتن لجهتاا 

"والقضاء الحكم ... ، أ، أحكم خلقهن   1   ٻ
2
 . 

"حكمت : قضيت بين الخصمين وعليهما  : "وقال الفيومي 
3
. 

"اإلخبار عن حكم شرعي عل  سبيل اإللزام : " وفي االصطالح قال الطرابلسي 
4
. 

،اشااء أو ،طاالذ أو ،لازام فاي مساائل االجتهااد المتقاارب فيماا " وعرفا القرافي بأااا 

"يقع فيا الازاع لمصالح الدايا 
5
. 

 –فتاهاا مجارد ،خباار عان هللا تعاال   ، فتاوىاحتراز عان ال( ،اشاء ) ثم بين أن قولا 

 بأن حكما في هتن القضية كتا
6

  . 

والقضايا . القضاء مصدر قض  ، وجمعا أقضية ، والقضية مثلا ، وجمعها قضايا و

 . األحكام 

 . وقضاء الشيء ،حكاما ، و،مضاؤن ، والفراغ ماا 

 ٴۇ ۋ ۋ ۅ : وهو بمعا  العمل ، وماا قولا تعال  
7
. 

 8    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  :  األمر ، قال تعال  وبمعا
 . 

أاهيتا وأديتا: قضيت دياي ، أ، : وبمعا  اإلاهاء تقول 
9

  . 

  :و،صطالحا عاد األحااف 

"قول ملزم يصدر عن والية عامة : " في الفتاوى الهادية 
1
. 

                                                           
1
 .  11/ فصلت .  
2
 .  99/  5معجم مقايي  اللغة .   
3
 .  99/  2المصباح الماير .  
4
 .  7معين الحكام لعالء الدين الطرابلسي ص .  
5
 .  33اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام ص .  
6
 .  ن . م .  
7
 .  72/ طا .  
8
 .  23/ اإلسراء .  
9
 .  327 – 323ياظر المرأة والحقوذ السياسية في اإلسالم ص .  
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"فصل الخصومات وقطع الماازعات : " وفي الدار المختار 
2
. 

عااز  –الحكاام بااين الاااا  بااالحذ ، والحكاام بمااا أااازل هللا : " وفااي باادائع الصاااائع 

" وجل
3
. 

 : وعاد المالكية 

ولاو ، صافة حكمياة توجاب لموصاوفها افاوت حكماا الشارعي " عرفا ابن عرفة بأااا 

"ال في عموم مصالح المسلمين ، بتعديل أو تجريح 
4
. 

"القضاء الفصل في الحكم " : وقال عياض 
5
 . 

واعتاارض عليااا ( . اإلخبااار بااالحكم علاا  وجااا اإللاازام : " وعرفااا الاادردير بقولااا 

"والحذ أن القضاء ،اشاء اإلخبار بالحكم عل  وجا اإللزام : " الدسوقي بقولا 
6
 . 

عان حكام شارعي علا  سابيل  أن القضااء اإلخباار" ابن راشاد  واقل ابن فرحون عن

"اإللزام 
7
. 

 :وعاد الشافعية 

الواليااة اآلتيااة والحكاام المترتااب عليهااا ، أو ،لاازام ماان لااا : " المحتاااج قااال فااي اهايااة 

"اإللزام بحكم الشرع 
8
. 

"الخصومة بين خصمين فأكثر بحكام هللا تعاال   : " وفي مغاي المحتاج للشربياي 
9
 .

اااقال لاا " وعرفا عميارة " الحكم بين الاا  أو اإللزام بالشرع  " وعرفا قليوبي بأاا

."  ،ظهار حكم الشرع في الواقعة من مطاع" بأاا ن عن ،مام الحرمي
10
 

 : وعاد الحاابلة 

القضاااء اإللاازام بااالحكم الشاارعي وفصاال الخصااومات ، : " قااال فااي كشاااف القااااع 

أو لإلباحة واإلطالذ ـ ،ن كان فيا ،لزام ـ والحكم ،اشاء لتلك اإللزام
11

  . 

                                                                                                                                                                      
1
 .4  /3  /303  . 

2
 .4  /293   . 

3
 .7  /2  . 

4
 .  537/  3شرح حدود ابن عرفة للرصاع .  
5
 .  2123/  4التابيهات .  
6
 .  174/  2حاشية الدسوقي عل  الشرح الكبير للدردير .  
7
 . ابن رشد وهو تحريف  12وفي التبصرة ص  133/  4وماح الجليل لعليش  311وياظر اللباب اللباب ص  9/  1تبصرة الحكام .  
8
  .9  /235  . 
9
  .3  /239  . 
10
 .  293/  4حاشيتا قليوبي وعميرة .   
11
  .3  /295  . 
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: " عاارف القضاااء بقولااا  وبعااد أن عاارف البهااوتي الفتيااا بأاهااا تبيااين الحكاام الشاارعي

"واإللزام با وفصل الحكومات ( أ، الحكم الشرعي ) والقضاء تبيياا 
1
. 

 . وبهتا يتبين تعريف الفتوى والفرذ بياها وبين القضاء 

  : شروط القضاء – 2

رى فيهاا خاالف ، وأخا ل اتفااذء عل  أن للقاضاي شاروطا  ، بعضاها محاأجمع العلما

 . بين العلماء 

 : الشروط المتفذ عليها 

 . البلوغ  – 1

 . العقل  – 2

وال  فااال يصااح توليااة الصاابي  وهااتان الشاارطان محاال ،جماااع بااين فقهاااء المساالمين ،

 .المجاون القضاء 

 : وأما الشروط المختلف فيها فهي  

اإلسالم وهو شرط في تولي القضاء عل  المسلمين باإلجمااع ، وأماا علا  أهال  – 3

الجمهور ، فجوز تولياة الكاافر القضااء  –رحما هللا  –مام أبو حايفة التمة فخالف اإل

وأهلاا أهال : " قال صاحب الدر المختار تعليقا علا  قاول المصااف . عل  أهل دياا 

"ويرد عليا أن الكافر يجوز تقليدن القضاء ليحكم بين أهل التمة ..."  " الشهادة
2
 . 

فتااا يصاح قضااؤن  ـ الماول  علا  أهال التماة ـ فيدخل فيا الكافر: " قال ابن عابدين 

عليهم حاال ، وكواا قاضيا خاصا ال يضر ، كما ال يضر تخصيص قاضي المسلمين 

"بجماعة معياين 
3
 . 

 ، الماورد، في الحاو، الكبيار عان أباي حايفاة تولياة الكاافر علا  أهال ديااا وقد اقل

وألن الفاسااذ مااان  "تاارجيح مااتهب الشاااافعي بماااع تلااك قاااائال بودلاال لااا ، ثااام ردن 

لجريان أحكام اإلسالم عليا ، فلماا مااع الفساذ مان  ؛ المسلمين أحسن حاال من الكافر

..."والية القضاء كان أول  أن يماع ماا الكافر
4
 . 

 : الحرية  – 4

والت، عليا الجمهور اشتراط الحرية في تولية القضاء ، فال يجوز تولية القن وال 

 . من با شائبة 
                                                           

1
 .  40،  37/  7حاشية الخلوتي عل  ماته  اإلرادات .  
2
 .   299 – 299/  4رد المحتار .  
3
 .  299/  4ن  . م .  
4
 .  221/  20الحاو، الكبير .  



7 
 

وجوز بعضهم قضاء العبد لجواز فتيان وروايتا ، ولقاول عمار بان : " ، قال الماورد

ثام رد " . لو كان سالم مول  أبي حتيفة حيا لما يخالجاي في تقليادن شاك : " الخطاب 

عل  هتا القائل
1
. 

وقد قال بجواز تولية العبد القضاء ابن حزم ، ودافع عن هتا الرأ، 
2
 . 

 : العدالة  – 5

وأما كواا عدال ؛ ألاا من ال تجاوز شاهادتا ال : " ي في مجالسا قال القاضي المكااس

"يافت قضاؤن 
3

 . والجمهور عل  هتا القول .  

،تا لام يتجااوز فيهاا  ، وتافيت قضاايان ، وتهب بعضهم ،ل  جواز تولية الفاسذ القضاء

حد الشرع ، لكن ال يابغي تقليدن
4
. 

 : سالمة الحوا   – 3

اشااتراط الساامع والبصاار فقااد حكاا  فيااا اإلجماااع ماان وأمااا : " قااال القاضااي عياااض 

، ،ال ما حكاان  المااورد، عان مالاك أااا  مالك وغيرن ، وهو المعروف عاا : العلماء

"قضاء األعم  ، وهو غير معروف ، وال يصح عن مالك يجوز 
5
. 

اساتخلف  –صال  هللا علياا وسالم  –واستدل من لم ير اشاتراط البصار باأن الرساول 

لاا  المدياااة ، وهااو أعماا  ،اباان أم كتااوم ع
6
وأجاااب الجمهااور علاا  تلااك بأاااا ،امااا  

 . استخلفا عل  ،مامة الصالة ، وال ،شكال في تلك 

  : العلم – 7

فال يحل تقديم مان ... الزم  –،تا وجد  –هاا  –وشرط العلم : " قال القاضي عياض 

كن رخاص فايمن لي  بعالم ، وال ياعقد لا تقديم مع وجود العالم المستحذ للقضاء ، ل

لم يبلغ درجة االجتهاد فاي العلام ، ،تا لام يوجاد مان بلغهاا ، وماع كال حاال فاال باد أن 

"يكون لا علم واباهة وفهم فيما يتوالن ، و،ال لم يصح لا أمر 
7
 . 

 : وتوجد شروط كمال تكرها من ألف في هتا الموضوع ماها 

 . االطالع عل  أقضية من مض   – 1
                                                           

1
 .  221/  20ن  . م .  
2
 .   430/  9المحل  .  
3
 .  130/  1مجال  القضاة والحكام .  
4
 .  307/  3الفتاوى الهادية .  
5
 .  بعة اجيبويا ط 2124/  4التابيهات المستابطة عل  كتب المدواة والمختلطة .  
6
 . أخرجا أحمد وغيرن بتسااد حسن .  
7
 .   2124/  4التابيهات .  
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اأن يكون بلديا ، أل – 2   ألعراف البلد، معايشا  اا والحالة هتن يكون مطلع 

 . وعاداتهم وألفاظهم 

 .غير متكبر عل  أهل العلم ، أن يكون مستشيرا للعلماء  – 3

 . أن يكون متازها عما في أيد، الاا   – 4

 . أن يكون غير هياب للحكام  – 5

 . أن يكون غير مخدوع في عقلا  - 3

أال يكون طالبا لا – 7
1

  . 

غير محدود وال مطعون في اسبا – 9
2
 . 

وهااو ماان الشااروط المختلااف فيهااا ، وساااتكر عراء الفقهاااء فااي هااتا : التكوريااة  – 9

 ، ثم اختما باتكر الاراجح مان هاتن األقاوال فاي اظرااا، ألاا لب الموضوع  ؛ الشرط

 : فاقول وهللا المستعان 

 :الفقا الحافي 

 . " ويجوز قضاء المرأة فيما تقبل شهادتها فيا : "  عبد هللا بن محمود الموصليقال 

،ال أاااا يكاارن لمااا فيااا ماان محادثااة الرجااال ، ومبااا  أمااورهن علاا  :  رحقااال فااي الشاا

الستر
3
. 

وفي ،عالء السان
4
، تكار اساتدالل ابان تيمياة فاي الماتقا  بحاديث بريادة علا  أااا ال  

رجال ، ورد علياا باأن  يصح قضاء المرأة الاحصار القضاء في ثالثة جعل كل ماهم

 . المقصود حصر قضاء القضاة في ثالثة أاواع ، أعم من أن يكواوا رجاال أو اساء 

علاا  عاادم  بأاااا ال ياادل( ماارهم اماارأة لاان يفلااح قااوم ولااو أ) ورد االسااتدالل بحااديث 

 . الصحة ، و،اما يدل عل  عدم االستحسان ، أو عل  عدم جواز اإلمامة الكبرى 

ماقااول ماان أبااي حايفااة أاااا ال يجااوز قضاااء الماارأة فيمااا دون الحاادود ثاام ال: " ثاام قااال 

 . " والقصاص 

                                                           
1
 .  131/  1ياظر مجال  القضاة والحكام للقاضي المكااسي .  
2
 .  2123/  4التابيهات .  
3
 .  100/  2كتاب االختيار لتعليل المختار .  
4
  .15  /34 – 35  . 
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: ر، قاائالبكر بن الطيب في تزييف رأيي أبي حايفة والطب ثم اابرى يدفع ما قالا أبو

ووجااا االااادفاع أن هااتن المفاسااد ،امااا تلاازم لااو قااال الشاايخان بأاااا ولياات أو تغلباات 

زم ماان المفاسااد ، ثاام مقصااودهما أن الماارأة أهاال بشااوكتها ، وحيائاات ال يلزمهمااا مااا ألاا

 . لتلك ، ال أاا يجوز تفويض تلك لها ؛ ألن األهلية ال تستلزم اإلباحة كما ال يخف  

الحااادود  يويجاااوز قضااااء المااارأة فاااي كااال شااايء ،ال فااا: " وقاااال صااااحب الهداياااة 

ا بشهادتها " والقصاص    . اعتبار 

أن القضااء مان بااب الوالياة كالشاهادة ،  وهاو: " قال الشارح في توجيا هتا الجاواز 

 ".والمرأة من أهل الشهادة ، فتكون من أهل الوالية 

وأمااا الااتكورة فليساات بشاارط ،ال للقضاااء فااي : " وقااال الكمااال فااي موضااع قباال هااتا 

"الحدود والدماء ، فتقضي المرأة في كل شيء ،ال فيهما 
1
. 

هل يجوز قضااء المارأة    : "وقال الشيخ أسعد الصاغرجي في جواب سؤال طرحا 

يجاوز للمارأة أن تكاون : " ثام دلال علا  تلاك ثام قاال " . اعم ، يجوز للمارأة أن تلاي 

ومباا  أمارهن علا  الساتر ، فاتتا  ، ،ال أاا يكرن لما فيا من محادثة الرجاال" قاضيا 

و،تا جازت لها الشهادة جاز لها القضااء . كان الخصمان امرأتين فال كراهة في تلك 

"ي الحدود والقصاص ،ال ف
2
. 

ويجااوز قضاااء الماارأة فااي كاال شاايء ،ال فااي الحاادود : " وقااال القاادور، فااي الكتاااب 

"والقصاص 
3
. 

و،ن أثام الماول   ، والمرأة  تقضي في غيار حاد وقاود: " وقال صاحب الدر المختار 

" . ولو قضت في حد وقود فرفع ،ل  قااض عخار فأمضاان لاي  لغيارن ،بطالاا " . لها 

 . قيدن بقولا يرى جوازن  ، قاض عخر: وقيد شارحا قول المصاف 

ال يافت ماا لام يافاتن قااض  ـ ،تا كان مختلفا  فيا ـ ألن اف  القضاء " :قال ابن عابدين 

بخالف ماا ،تا كاان الخاالف  ، فع ،ل  من ال يران افتنعخر يرى جوازن ، فحيائت ،تا ر

ولاتا ... في طريذ القضاء ، ال في افسا ، فتاا يافات علا  المخاالف بادون تافيات عخار 

ولو قضت بالحدود والقصاص وأمضان قاض عخار يارى جاوازن جااز : " قال العياي 

الاسااء ماع باإلجماع ؛ ألن اف  القضاء مجتهد فياا ، فاتن شاريحا كاان يجاوز شاهادة 

عااين الاساافي فااي شاارح الجااامع وقااال الشاايخ أبااو الم. رجاال فااي الحاادود والقصاااص 

ولو قضا  القاضاي فاي الحادود بشاهادة رجال وامارأتين افات قضااؤن ، ولاي  : الكبير

                                                           
1
 .  357/  3فتح القدير .  
2
 .  11 – 10/  3الفقا الحافي وأدلتا  .  
3
 .  33/  2اللباب في شرح الكتاب .  
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ختلفاا فياا لغيرن ،بطالا ؛ ألاا قض  في فصل مجتهد فيا ، ولي  افا  القضااء هااا م

"المجتهد فيا اف  القضاء  هـ بخالف قضاء المرأة في الحدود فتنا
1
 . 

ويجاوز قضااء المارأة فاي جمياع : " وقال في ملتق  األبحر مع شرحا مجماع األاهار 

لان يفلاح قاوم ولاوا ) لكن أثم المولي لهاا للحاديث  ، لكواها من أهل الشهادة ؛ الحقوذ

ها ، وكاتا قضااؤها فاي تفاي غيار حاد وقاود ؛ ،ت ال يجار، فيهاا شاهاد( أمرهم امارأة 

لاي  لغيارن  ، لرواية ، فلو قضت في حد وقود فرفاع ،لا  قااض عخار فأمضاانظاهر ا

"أن يبطلا كما في الخالصة 
2
 . 

 :الفقا المالكي 

قال الشيخ خليل في توضيحا
3
  : –عاد تكرن لشروط القاضي  – 

ا ، فاال يصااح عقاد الوالياة الماارأة ؛ لماا فااي البخاار، "   لاان : ) ثاايهاا أن يكاون تكاار 

(رهم امرأة يفلح قوم ولو أم
4
 . 

روى ابن أبي مريمو
5
عن ابن القاسم 

6
 . ،جازة توليتها القضاء  

ابن زرقون
7
  . هـا فيا شهادتها ، كقول أبي حايفة  فيما تجوز: وأظاا يريد :  

ويحتمل أن يريد اإلطالذ كقول محمد بن الحسن
8
والطبر، 

9
والمازر، 

10
  . 

 

                                                           
1
 .  357 – 353/  4حاشية ابن عابدين ) رد المحتار عل  الدر المختار .  
2
 .  139/  2مجمع األاهر في شرح ملتق  األبحر .  
3
 .  399/  7التوضيح .  
4
 .  7099كتاب الفتن باب    رقم الحديث  1394أخرجا البخار، ص .  
5
روى عن مالك ، وعبد هللا العمر، ، وابن عيياة ، . أبو محمد سعيد بن الحكم بن محمد أو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم .  

بو عبيد ، والبخار، ، وأبوحاتم ، وأخرج عاا روى عاا ابن معين والتهلي ، وأ. والليث ، وابن وهب ، وسليمان بن بالل ، وغيرهم 

، والجرح  1547رقم  435/  3التاريخ الكبير للبخار، . هـ  224توفي ساة . وثقا ابن معين وأبو حاتم وأحمد . البخار،  ومسلم 

 .   374 – 373/  3، وترتيب المدارك للقاضي عياض  13/  4والتعديل البن أبي حاتم 
6
ورحل ،ل  مالك وصاحبا . لرحمن بن القاسم بن خالد بن جاادة العتقي ، أصلا من مدياة الرملة ، وسكن مصر أبو عبد هللا عبد ا. 

وعاا أصبغ وسحاون ويحي بن يحي ، وخرج عاا . طويال ، وروى عاا الحديث والفقا ، وروى عن الليث وعبد العزيز الماجشون 

 .  231 ـ 244/  3هـ ترتيب المدارك  191توفي ساة . البخار، 
7
سمع أبان وأبا عمران بن أبي تليد ، وأبا القاسم ابن . من أهل أشبيليا . محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد يعرف بابن زرقون .  

 .    293 – 295هـ الديباج ص  395توفي ساة . األبرش ، وأبا الفضل عياضا ، ولي قضاء شلب وسبتة 
8
 . كقول الحسن :  99/  3ب والت، في الحطا. كتا في طبعة اجيبويا .  

طبقات . هـ  199توفي ساة . واألول محمد بن الحسن الشيبااي تلميت أبي حايفة ، وأحد أكابر أصحابا ، وصاحب رواية الموطأ 

 .  133ـ135الفقهاء للشيراز، ص 

ار ، وروى عن عمران بن الحصين رأى عثمان وطلحة والكب. والثااي الحسن بن أبي الحسن اليسار أبوسعيد الفقيا التابعي المشهور 
 .  599 – 533/  4هـ سير أعالم الابالء  110توفي ساة . وغيرن 

  
9
كان لا متهب فقهي وأتباع أاا ااقرض بعد القرن . أحد األئمة المتبوعين . محمد بن جرير الطبر، الفقيا المؤرخ المفسر اللغو، .  

 .   191/  4ان وفيات األعي. هـ  310توفي ساة . الخام  الهجر، 
10
أبو عبد هللا محمد بن علي بن عمر التميمي المازر، من مشاهير علماء المالكية لا مؤلفات كثيرة ماها المعلم بشرح صحيح مسلم .  

 .  291 – 279هـ ، الديباج المتهب  533وشرح التلقين توفي بالمهدية ودفن بالماستير بتوا  ساة 
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وقال ابن المااصاف
1
(والتكورياة : ) أثاااء تكارن لشاروط صاحة القضااء  - 

2
وهاو .  

وشاروط القضااء التاي : " الت، تهب ،ليا القاضي عياض في التابيهاات ، حياث قاال 

اإلساالم والعقال : ال يتم قضاؤن ،ال بها ، وال ياعقاد وال يساتديم عقادن ،ال معهاا عشارة 

... " والتكورية 
3
  

وقال القاضي عبد الوهاب
4
ا وال امرأة : " ين في التلق  "وال يستقضي الحاكم عبد 

5
. 

"
5
. 

قال ابان بزيازة
6
اا ثالثاة : " ين فاي شارحا للتلقا  وأماا المارأة فللعلمااء فاي كواهاا حاكم 

ة فااي كاال شاايء ، وماعااا مالااك وجماعااة ماان فأجاااز الطباار، كواهااا قاضااي: مااتاهب 

ادتها أصحابا في كل شيء ، وأجاز أبوحايفة قضاءها فيما تجوز فيماا تجاوز فياا شاه

"ورو، احون عن مالك . فقط 
7
 . 

وقااال اباان دبااو 
8
. فأمااا اعتبااار الااتكورة فهااو مااتهب مالااك ، وبااا قااال الشااافعي : "  

يجااوز أن تلااي الماارأة القضاااء فااي األمااوال دون القصاااص ، وقااال : وقااال أبوحايفااة 

. يجوز أن تكون قاضية عل  كل حاال : بن الحسن ، ومحمد بن جرير الطبر،محمد 

"األول أحسن والقول 
9
. 

وتكر ابن رشد
10
فأما الخصاال المشاترطة فاي صاحة الوالياة فهاي : " في المقدمات  

ا  ا عاقال  واحد  فهتن الساتة خصاال ال يصاح أن ياول  . أن يكون حرا مسلما بالغا تكر 

ن لام تجتماع لام تاعقاد لاا ،ال من اجتمعت فياا ، فاتن ولاي ما –عل  متهباا  –القضاء 

. يجوز أن تلي القضاء المارأة فاي األماوال دون القصااص : يفة وقال أبوحا .الوالية 

يجاوز أن تكاون قاضاية علا  كال : وقال محمد بن الحسن ومحمد بن جرير الطبار، 

.... (حال
11
. 

وقال بهرام
12
 : في شرحا األوسط لمختصر شيخا خليل  

                                                           
1
توفي بمراكش . ااتقل أبون من قرطبة واستقر بالقيروان . عرف بابن المااصف . محمد بن أصبغ  أبو عبد هللا محمد بن عيس  بن.  

 .  105/  1المغرب في حلي المغرب  345/  1التيل والتكملة : هـ  ابن عبد الملك  320ساة 
2
 .  33تابيا الحكام عل  مآخت األحكام ص .  
3
 .  2125،  2123/  4التابيهات .  
4
اب بن علي بن اصر البغداد، من أئمة المالكية في المدرسة العراقية أخت عن جماعة ماهم أبوبكر محمد بن الطيب عبد الوه.  

 .  227ــ7/220و ترتيب المدارك   139هـ طبقات الفقهاء ص  422الباقالاي توفي ساة 
5
 .  130التلقين ص .  
6
 . 137براامج الواديآشي ص . عبد العزيز بن ،براهيم بن بزيزة .  
7
 .  1355/  2روضة المستبين البن بزيزة .  
8
 .  399/  2جترة االقتبا  . عبد الحذ بن عبد هللا بن دبو  صاحب كتاب األحكام .  
9
 .  32األحكام ص .  
10
 . 250ـ  2/249الديباج . هـ  520محمد بن أحمد بن رشد من أئمة المالكية توفي ساة .  
11
 .  259/  2المقدمات .  
12
 . هـ  905بهرام بن عبد هللا الدمير، ، تلميت الشيخ خليل بن ،سحاذ الجاد، وشارح مختصرن بثالثة شروح ، توفي ساة .  
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ن لا: ) صال  هللا علياا وسالم  –فاال تاول  المارأة ؛ لقولاا " تكار " الوصف الثاااي " 

: اباان زرقااون . ، وحكااي عان اباان القاساام ،جاازة تلااك ( يفلاح قااوم ولااو أمارهم اماارأة 

جماااع علاا  أاهااا ال تااول  اإلمامااة واإل: قااال المااازر، . ريااد اإلطااالذ وأظاااا ي

" الكبرى
1
. 

وفااي الحطاااب
2
ورو، عاان اباان أبااي مااريم عاان اباان القاساام : قااال فااي التوضاايح : "  

 . أظاا فيما تجوز فيا شهادتها : قال ابن زرقون : عرفة قال ابن. جواز والية المرأة 

ال حاجة لهتا التأويل ، الحتمال أن يكون ابن القاسام قاال كقاول : قال ابن عبد السالم 

 :  قلت ـ والكالم للحطاب ـ. ازة واليتها القضاء مطلقا الحسن والطبر، بتج

ماان شاات ماان األظهاار قااول اباان زرقااون ؛ ألن اباان عبااد السااالم قااال فااي الاارد علاا  

وهتا ضاعيف جادا ؛ ألن العدالاة : ما اصا  –المتكلمين وقال الفسذ ال ياافي القضاء 

فجعال :  قلات ـ أ، الحطااب ـ. ظم حرماة ماهاا شرط في قبول الشهادة ، والقضاء أع

ما هاو ماااف للشاهادة ماافياا للقضااء ، فكماا أن الاكااح والطاالذ والعتاذ والحادود ال 

"لك ال يصح فيها قضاؤها تقبل فيها شهادتها ، فكت
3

    . 

قال ابان رشاد
4
وكاتلك اختلفاوا فاي اشاتراط الاتكورة ، فقاال الجمهاور ( : " الحفياد )  

يجااوز أن تكااون الماارأة قاضاايا فااي : هااي شاارط فااي صااحة الحكاام ، وقااال أبااو حايفااة 

ا علا  اإلطاالذ فاي كال شايء : قال الطبر، . األموال  . يجوز أن تكون المرأة حاكم 

 . وال أعلم بياهم اختالفا في اشتراط الحرية : لوهاب قال عبد ا

 ؛ وقاسااها أيضااا علاا  العبااد ، بقضاااء اإلمامااة الكباارى فماان رد قضاااء الماارأة شاابها

. ومن أجاز حكمها في األموال فتشبيها بجواز شهادتها في األموال . لاقصان حرمتها

ت  مااا الفصال ،ن األصل هاو كال مان يتاأ: ومن أجاز حكمها اافتا في كل شيء قال 

"،ال ما خصصا اإلجماع من اإلمامة الكبرى  ، بين الاا  فحكما جائز
5
. 

وقال ابان العرباي
6
وهاتا ( . لان يفلاح قاوم ولاو أمارهم امارأة ) بعاد أن اقال حاديث  - 

بان جريار الطبار، اواقال عان . اص في أن المرأة ال تكون خليفاة ، وال خاالف فياا 

ة ، ولام يصاح تلاك عااا ، ولعلاا كماا اقال ية قاضادين أاا يجوز أن تكون المرأ،مام ال

عن أبي حايفة أاها تقضي فيما تشهد فيا ، ولاي  باأن تكاون قاضاية علا  اإلطاالذ ، 
                                                           

1
 .  53/  5لبهرام الدمير، ( الشرح الوسط لمختصر خليل ) تجبير المختصر .  
2
 . هـ  954توفي ساة . محمد بن محمد المعروف بالحطاب شارع خليل .  
3
 .  99 – 97/  3مواهب الجليل .  
4
من علماء المالكية في المدرسة الفقهية األادلسية وهو حفيد ابن رشد الجد صاحب . محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد .  

 .  2/257الديباج . هـ  595توفي ساة . وقد خلط فقها بالفلسفة . المقدمات 
5
 .  1739/  4( تحقيذ ماجد الحمو، ) بداية المجتهد .  
6
أبوبكر محمد بن عبد هللا بن العربي المعافر، اإلشبيلي صاحب أحكام القرعن وعارضة األحوت، والمسالك والقبش في شرح .  

 . 2/252الديباج .  هـ  543توفي ساة . الموطأ 
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وال بأن يكتب لها ماشور بأن فالاة مقدمة عل  الحكم ،ال فاي الادماء والاكااح ، و،اماا 

صال  هللا علياا  -تلك كسبيل التحكايم أو االساتاابة فاي القضاية الواحادة ، بادليل قولاا 

، وهاتا الظان باأبي حايفاة وابان جريار ، ( لن يفلح قوم ولو أمرهم امارأة : )  -وسلم 

،لياا ،  واوقد رو، عن أن عمر قدم امرأة عل  حسبة السوذ ، ولام يصاح ، فاال تلتفتا

تكاار المااااظرة التااي وقعاات بااين  ثاام" . ن دسااائ  المبتدعااة فااي الحااديث فتامااا هااو ماا

شيخ الشافعية ببغداد في مجلا  ، ن طرار قالاي مع أبي الفرج ببي بكر الباالقاضي أ

ار ااتصار لماا ياساب ،لا  ابان جريار ، رالسلطان األعظم عضد الدولة ، وأن ابان طا

وااتصر الباقالاي لمتهب الجمهور
1
وقد كرر تلك في األحكام الصغرى. 

2
 . 

كما اقل كالم ابن العربي القرطبي
3
في تفسيرن حرفا بحرف 

4
 . 

اشترط فاي القضااء الاتكورة محماد مياارةوقد 
5
فاي شارحا لالمياة الزقااذ 

6
، وكاتلك  

التاود،
7
في شرحا لالمية الزقاذ 

8
  . 

وقال ابن الااظم
9
 : في شرح تحفا والدن عاد قولا  

ا حرا سلم        من فقد رؤية وسمع وكلم   وأن يكون تكر 

، والبلوغ ، واإلسالم ، والالزم في صحة واليتا من الشروط ، العقل : " قال الشارح

و،اماا اشاترطت التكورياة ؛ ... والحرية ، اتفاقا ، والعدالة والتكورية عل  المشاهور 

 –ممتاعاة لقولاا ( العظما  ) ألاا فرع من اإلمامة العظم  ، ووالياة المارأة اإلماماة 

، وكاتلك الاائاب عااا ال ( امارأة  لن يفلاح قاوم ولاو أمارهم: )  -صل  هللا عليا وسلم 

وعل  الجملة فماصب الوالية غير مساتحذ للاسااء ، و،تا كاان ماصاب . كون امرأة ي

ا الرجاال ، و،اماا جبوـ ال تساتوجبا كماا يسات الت، هو دون ماصاب الوالياة ـ الشهادة

يجوز لهن بشروط ، وبعد تعتر ، وفيما ال يطلع عليا الرجال في بعض األماور دون 

كاان مائااة  و يتجاااوزون هااتن الرتبااة ولاابعااض ، واثاتااان ماااهن فااي مقااام رجاال ، ثاام ال

.."أحذ أن يماع لهن القضاء  امرأة ، فماصب
10
ثم تكار رواياة ابان أباي ماريم عان   

و تجااوز فيااا شااهادتها فهاا قااون ، وبااين ،ن كااان يقصااد فيمااااباان القاساام وكااالم اباان زر

                                                           
1
 .  1457/  3أحكام القرعن .  
2
 .  732/  2األحكام الصغرى البن العربي .  
3
 . 309ـ  2/309الديباج . هـ  371توفي ساة . محمد بن أحمد األاصار، القرطبي المفسر المشهور أبو عبد هللا .  
4
 .  194 – 193/  13الجامع ألحكام .  
5
 . 2/120اشر المثااي للقادر، . هـ  1072محمد بن أحمد المعروف بميارن صاحب التآليف الشهيرة المتوف  ساة ساة .  
6
 .  121شرح المية الزقاذ ص فتح العليم الخالذ في .   
7
 . 2/295الفكر السامي . هـ  1209محمد التاود، بن سودة شارح العاصمية والمية الزقاذ توفي ساة .  

 
8
 . 1/99مواهب الخالذ  .  
9
 . 3/149افح الطيب للمقر، . أبو يحي  محمد بن محمد ابن عاصم الغرااطي ابن صاحب تحفة الحكام .  
10
 .  31 – 59/  1الااظم  شرح التحفة البن.  
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وبين أااا . فهو موافذ للحسن والطبر،  بي حايفة ، و،ن أخت عل  اإلطالذ أل ذفموا

العتراض بهتا الاقل الشات ؛ ألاا مخالف التفاذ مالاك وأصاحابا ، ثام اااقش المساألة 

تعاددها أو يكفاي واحادة ، فااألول ياااقض  ـ والحالاة هاتن ـبشايء عخار ، هال يشاترط 

.اشتراط الفقهاء اتحاد القاضي ، والثااي يااقض شرط شهادتها 
1
  

اسيواشترط المكا
2
ا فهاو : " للقاضي شروطا ماها التكورة ، ثم قال   وأما كوااا تكار 

شرط عاد مالك ، ولي  بشرط عاد أبي حايفة في األموال ، ولي  بشرط عااد محماد 

"بن الحسن مطلقا 
3
 . 

وكتلك اشترط التسولي
4
  بأن القضاء فرع اإلمامة العظم ،  والتاود، التكورة معللين 

  العظم ، 

ات صورتها فتاةوألن بعض الاساء ربما كا
5
. 

 : قال في تحفة الحكام 

تكرا حرا سلم         من فقد رؤية وسمع وكلم وأن يكون 
6
  

وقد أعاد الشيخ ميارة بعضا مما تكرن ابن الااظم
7
. 

وكرر ابن فرحون
8
ما قالا القاضي عياض في التابيهات 

9
  . 

المتااوف  ساااة وافاا  المسااألة حاادثت للشاايخ محمااد باان محمااد باان الطيااب باان المبااارك 

مااتهب مالااك باشااتراط الااتكورة ، ومااتهب أبااي حايفااة بعاادم  تكاار هااـ حيااث 1154

اشاتراطها فااي غياار القصااص ، ومااتهب محمااد باان الحسان والطباار، بقضااائها علاا  

اإلطالذ
10

  . 

ولم يزد ابن جز، الكلبي
11
فبعاد اشاتراطا الاتكورة اساب ،لا  أباي  ، تلاك شايئا عل  

وال ، و،ل  الطبر، ،جازة قضائها مطلقاحايفة جواز قضاء المرأة في األم
1
. 

                                                           
1
 .  31/  1ن . م .  
2
 . 275/ 1شجرة الاور الزكية . هـ  917توفي ساة . هو القاضي أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا المكااسي .  
3
 .  122/  1مجال  القضاة والحكام .  
4
  1/397شجرة الاور الزكية . هـ  1259توفي ساة  .تآليفا كثيرة ، ماها شرح التحفة ، وشرح الشامل .علي بن عبد السالم التسولي .  

5
 .  19/  1البهجة في شرح التحفة .   
6
 .  13ياظر شرح الكافي للتحفة ص .  
7
 .  11/  1شرح ميارة عل  تحفة الحكام .  
8
 . 1/222 شجرة الاور الزكية. هـ  799،براهيم بن فرحون من علماء المالكية المشهورين لا مؤلفات كثيرة توفي ساة .  
9
 .  19/  1تبصرة الحكام البن فرحون .  
10
 .  204فقرة  209مسائل في األحكام الشرعية ص .  
11
شجرة . هـ  741أبو القاسم محمد بن أحمد بن جز، الكلبي لا القوااين الفقهية في فقا الخالف والتسهيل في التفسير توفي ساة .  

 .  1/213الاور الزكية 
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هال مان علماائهم مان قاال : والسؤال الت، يطرح في اهاياة هاتن الاقاول عان المالكياة 

 بجواز تولية المرأة القضاء  

وللجواب يجادر بااا الرجاوع ،لا  ماا اقلااان فاي حاديثاا عان هاتن المساألة فاي الماتهب 

روى ابان أباي ماريم عان : " قولاا  المالكي ، فقد اقلاا عن الشايخ خليال فاي توضايحا

 فهل تصح هتن الرواية عاا    ، ابن القاسم ،جازة تلك

روى ابان أباي ماريم : وهاا االحظ أن خليال اقل هتن الرواية بغير تضعيف لها قاائال 

وحكاي  " :كماا مار فاي قولاا ، لكن تلميتن بهرام حكاهاا بالتضاعيف  ،عن ابن القاسم 

"عن ابن القاسم ،جازة تلك 
2
. 

ت، اعتماد األصال الا ـ بعد البحاث ـ ولم أجد. واقل الحطاب عبارة التوضيح كما هي 

 . ل هتن الرواية عليا صاحب التوضيح في اق

 ، كما لام أجاد عااد المالكياة مان اااقش هاتن فأيادها أو دحضاها ،ال ماا اقال خليال افساا

افاذ ماا ياران الات، أول هاتن الرواياة ليجعلهاا تو، وتلميتن بهرام من كالم ابن زرقون 

وهاتا يادل علا  أاهاا ثابتاة عااد ابان زرقاون ؛ . ويخرجهاا علا  اإلطاالذ  ، أبوحايفة

 ؛ أاااا ال حاجااة ،ليااابألاااا احتاااج ،لاا  تأويلهااا ، وقااد رد اباان عبااد السااالم هااتا التأوياال 

ك علاا  يعاااي بتجااازة تلاا ، الحتمااال أن اباان القاساام قااا ل كقااول الحساان والطباار،

عباد أعااي ابان زرقاون وابان  ، أن الرواية مسلمة عادهما وهتا يدل عل  . اإلطالذ 

 . السالم ، بل وعاد ابن عرفة الت، اقل كالم ابن زرقون 

صاحة هاتن " اظاام القضااء فاي اإلساالم " وقد استبعد الدكتور محمد عواد فاي كتاباا 

فأماا  ، واآلخار خطاأ ، أحادهما صاحيح : الرواية عن ابن القاسم ، وبرر تلك بأمرين

 ، ألن الروايات القوية عن ابن القاسم هي ما يرويها عااا ساحاون: " فقولا  الصحيح

"وهي المعروفة بالمدواة ، ولم اعثر في المدواة عل  هتن الرواية 
3
. 

ا باين ابان أباي ماريم وابان القاسام ، فقاد تاوفي : " وأما الخطأ فقولا  ألن هااك ااقطاع 

ر، ، بياما تاوفي ابان القاسام فاي ابن أبي مريم في ماتصف القرن الحاد، عشر الهج

"عخر القرن الثااي 
4
 . 

والخطأ واضاح فاي تلاك فاتن المقصاود فيماا تكارن صااحب التوضايح ابان أباي ماريم 

،  شا في القارن الثاااي للهجارةاتلميت مالك وروايتا عن القاسم محتملة جدا ؛ ألاهما ع

                                                                                                                                                                      
1
 . 299ص القوااين الفقهية .  
2
 .  53/  5ياظر الشرح األوسط لمختصر خليل لبهرام .  
3
 .   399لمجيد أبوحجير ص " المرأة والحقوذ السياسية في اإلسالم "  اقال عن كتاب  39 – 39اظام القضاء في اإلسالم ص .   
4
 .  399ن ص . م .   
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فاي ماتصاف  صااحب الرواياة قاد تاوفي أن يكاون وكتلك ال يمكان فهما متعاصران ،

 ، وياقلاا الحطااب ، فكياف ياتكرن خليال ، القرن الحاد، عشر ، فتتا كان األمر كتلك

وأغلاب الظان . بل ويعلذ عليا ابن عبد السالم وابن زرقون وقد عاشاوا قبلاا بقارون 

أن االستعجال وعدم الترو، جعلا يتهب ،ل  ابان ماريم مان علمااء الجزائار صااحب 

ا أوائل القرن الحاد، عشرفقد كان حي" البستان " كتاب 
1
 . 

ومع كل هتا فتااي أيضا أستبعد صحة هتن الرواياة عان ابان القاسام بادليل عادم اقلهاا 

 .   من قبل مشاهير علماء المالكية متقدمين ومتأخرين ، وهللا أعلم 

 :المتهب الشافعي 

قال الغزالي
2
ا : " في الوجيز عاد تكرن لصفات القاضي   ا تكر  "وهو أن يكون حر 

3
. 

اقاال عان ابان ( لن يفلاح قاوم ولاو أمارهم امارأة ) وفي فتح البار، في شرحا لحديث 

ال يجاوز أن تاول  المارأة القضااء ، وهاو : احتج بحديث أباي بكارة مان قاال " : التين

يجااوز أن تقضااي فيمااا تقباال : وخااالف اباان جرياار الطباار، فقااال . قااول الجمهااور 

"، وأطلذ بعض المالكية الجواز شهادتها فيا
4
 . 

وقال المااورد،
5
الشارط الثاااي التكورياة فيكاون رجاال  ، فأماا المارأة فاال يجاوز : "  

 . تقليدها ، وجوزن ابن جرير الطبر، كالرجل 

تصاح  –عاادن  –يصح قضاؤها فيما تصح فيا شاهادتها ، وشاهادتها : وقال أبوحايفة 

 . فيما سوى الحدود والقصاص 

 . فأما ابن جرير فتاا علل جواز واليتها بجواز فتياها 

وأما أبو حايفة فتاا علل جواز واليتها بجواز شهادتها
6
 . 

كمااا ورد فااي الكتاااب الكااريم ،  ، ثاام ااباارى ياارد عليهمااا بقوامااة الرجااال علاا  الاساااء

هاا ومن القيا  بعدم جاواز ،مامت. وبعدم فالح القوم التين ولو أمرهم امرأة من الساة 

فماعهاا مان القضااء أولا  ؛ ألن  ،للرجال في الصالة ، مع جاواز ،ماماة الفاساذ لهام 

كتماماة  ، ت العاماةيااالفاسذ ال يمكن ماا ؛ وألن اقص األاوثاة يمااع مان ااعقااد الوال

                                                           
1
 .  154تاظر ترجمتا في معجم أعالم الجزائر لعادل اويهض ص .  
2
طبقات الشافعية البن هداية هللا .  505توفي ساة . محمد بن محمد أبو محمد الغزالي اإلمام المشهور من أئمة المتهب الشافعي  . 

 .  195ـ  192الحسياي  ص 
3
   .2  /237  . 
4
  .13  /47  . 
5
طبقات الشافعية البن هداية هللا ص .هـ  450توفي ساة .قاضي القضاة علي بن محمد الماورد، الفقيا الشافعي ، صاحب التآليف .  

 .  152ـ  151
6
 . 220/  20الحاو، الكبير .  
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األمة ، وألن من لم يافت حكما في الحدود لم يافت حكما فاي غيار الحادود كااألعم  ، 

وشهادتها فألااا ال والياة فيهماا ، فلام تمااع ماهماا األاوثاة ، وأما جواز فتياها : " قال 

لم يصاح لما فتن رد ،ل  المرأة تقليد قاض لم يصح ؛ ألاا ... و،ن ماعت من الواليات

 . أن تكون والية لم يجز أن تكون مولية 

"و،ن رد ،ليها اختيار قاض جاز ؛ ألن االختيار اجتهاد ال تماع ماا األاوثة كالفتيا 
1
. 

: ي األحكام السلطااية جعل الشرط األول في والية القضااء أن يكاون رجاال وقاال وف

"وهتا الشرط يجمع صفتين البلوغ والتكورية " 
2
. 

، ثم بين متهب أباي حايفاة فاي المساألة ، وتكار ماتهب الطبار، ماع وصافا بالشاتوت 

ٱ   : اإلجمااااع ماااع قاااول هللا تعاااال  نوال اعتباااار بقاااول يااارد: " وردن بقولاااا 

اي فااااااي العقاااااال ـ، يعاااااا    3ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ٻ

"والرأ، ، فلم يجز أن يقمن عل  الرجال 
4

  . 

وقال الشيراز،
5
صال  هللا علياا  –وال يجوز أن يكون امرأة ؛ لقولا : " في المهتب  

، وألااا ال باد للقاضاي مان  ( ما أفلح قاوم أساادوا أمارهم ،لا  امارأة: )  -عليا وسلم 

مجالسااة الرجااال ماان الفقهاااء والشااهود والخصااوم ، والماارأة مماوعااة ماان مجالسااة 

"الرجال لما يخاف عليهم من االفتتان بها 
6
 . 

وفي شرحا تعرض المطيعاي لماتهب أباي حايفاة والطبار، ، ورد الماتهب بماا يفهام 

، ( يااث أخاارهن هللا هن حوأخاار) و ... ( لاان يفلااح قااوم) ماان بعااض األحاديااث ماهااا 

وببعض القياسات
7
 . 

وتكرر اف  الحكم والاقل عاد شرح الماهاج وحاشيتا
8
 . 

عل  الماهاج كتلك( حاشية الرملي ) وفي اهاية المحتاج 
9
 . 

                                                           
1
 .  221 – 220/  20ن . م .  
2
 .  35األحكام السلطااية ص .  
3
 . 34/ الاساء .  
4
 .  35األحكام السلطااية ص .  
5
طبقات الشافعية البن هداية هللا . هـ  473أبو ،سحاذ ،براهيم بن علي الشيراز، من أئمة الشافعية لا المهتب والتابيا توفي ساة .  

 .  171ـ  170ص
6
 .  290/  2المهتب .  
7
 .  322/  22المجموع شرح المهتب .  
8
 .   103/  10.حواشي الشروااي وابن قاسم العباد، .  
9
  .9  /239 .  
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واشترط التكورية الشيخ زكريا األاصار،
1

والشيخ الاوو، في روضة الطالبين.  
2
 . 

الطالبين
2
 . 

والشاايخ الخطيااب علاا  ألفاااظ أبااي شااجاع
3
ا قيلااولي وعمياارةوحاشاايت. 

4
والخطيااب  

ا  المحتاجالشربياي في مغ
5
 . 

 المذهب الحنبلي 

قال العكبر،
6
ال يجوز أن تكون المارأة قاضاية ، خالفاا ألباي حايفاة فاي : مسألة " :  

 .يجوز قضاؤها فيما تجوز شهادتها : قولا 

وال . ألن ماان ال يجااوز أن يكااون قاضاايا فااي الحاادود ال يجااوز فااي غياارن ، كاااألعم  

األعماا  ال تصااح شااهادتا ؛ ألاااا تصااح شااهادتا عاااداا بمااا طريقااا : يصااح قااولهم 

الصوت ، وعل  أن المرأة في الشهادة لم تجعل بمازلة الرجل ، و،اما جعلات بمازلاة 

(عاد ) اصف شاهد ، وليست 
7
بعضهم بمازلة الشاهد الواحد 

8
 . 

وفي المغاي البن قدامة
9
وال ياول  : " تعاال  رحماا هللا –قاال أبوالقاسام : مساألة : "  

 .  "لما حرا عدال عالما فقيها ورعا  قاض حت  يكون بالغا عاقال مس

كماال : دها الكماال ، وهاو اوعاان أحا: يشترط في القاضي ثالثاة شاروط وجملتا أاا 

اا : أماا كماال األحكاام فيعتبار فاي أربعاة أشاياء . األحكام وكمال الخلقاة  أن يكاون بالغ 

ن جرياار أااا ال تشاترط التكوريااة ؛ ألن المارأة يجااوز أن حارا تكارا ، وحكااي عان ابا

فاي يجاوز أن تكاون قاضاية  : أبوحايفة  وقال. تكون مفتية ، فيجوز أن تكون قاضية 

"ة فيا الحدود ؛ ألاا يجوز أن تكون شاهد غير
10
  

ماا )  –صل  هللا عليا وسالم  –من ماع من توليتها بقول الرسول لوبدأ يدلل لمتهبا و
وبأاها ااقصة عقل ودين ، وبأاها ليست أهاال لحضاور ( . لو أمرهم امرأة أفلح قوم و

محافل الرجال ، وال تقبل شهادتها ولو كان معها ألف امرأة مثلها ، ما لم يكان معهان 

                                                           
1
 .  237/  5شرح الماهج بحاشية الجمل .  
2
  .9  /93  . 
3
  .5  /309  . 
4
  .4  /297 . 
5
 .  274/  3مغاي المحتاج .   
6
تيل . لم يتكرو تاريخ وفاتا . الحسين أو الحسن بن محمد العكبر، ، من علماء الحاابلة في الخام  ، لا كتاب رؤو  المسائل .  

 .  172ـ  1/171طبقات الحاابلة 
7
 .غير موجودة في المطبوع .  
8
 .  959 – 959/  3رؤو  المسائل للعكبر، .  
9
تيل طبقات الحاابلة . هـ  320توفي ساة . بن محمود بن قدامة من مشاهير علماء الحاابلة  موفن الدين أبو محمد عبد هللا بن أحمد.  

 . 134ـ 2/133
10
 .  11/390المغاي  
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 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ : رجاااال واستشااااهد بقولااااا تعااااال  

وألاهاا ال تصاالح لإلماماة العظماا  ، وال لتولياة البلادان ، ولهااتا لام يااول  291/البقارة 

وال أحد مان خلفائاا وال مان بعادهم امارأة قضااء وال  –صل  هللا عليا وسلم  –الابي 
ولو جاز تلك لم يخل ماا جميع الزمان غالبا –فيما بلغاا  –والية بلد 

1
. 

وقااال اباان الجااوز،
2
فااي التحقيااذ 

3
وز أن تااول  القضاااء الاساااء ، ال يجاا: مسااألة : "  

بحااديث البخااار،  تهبي بقريااب ماان عبارتااا ، واسااتدالووافقااا الاا" خالفاا ألبااي حايفااة 
 .الت، تكراان مرات 

وقد اشترط التكورياة البهاوتي
4
فاي كشاف القاااع 

5
وماتها  اإلرادات 

6
، وابان مفلاح 

7
 

مفلح
7
في الفروع 

8
 . 

 :رأي اإلمام الطبري 

الطبر، يقول بجواز تولية المارأة القضااء مطلقاا ، اقل كثير من الاا  أن ابن جرير 
لام اجاد : فهال هاتن الاسابة للطبار، صاحيحة   أقاول  ، وقد مر باا من اسب ،ليا تلك

فيما اطلعاا عليا من مؤلفات الطبار، هاتا القاول ، ولام اجاد مان حادد المصادر الات، 
ن محماد بان واقل ع: " غير أن األلوسي في روح المعااي قال . رأى فيا هتا الرأ، 

"جرير أاا يجوز أن تكون المرأة قاضية ، ولم يصاح عااا 
9
ي صاحة اسابة فهاو يافا  

 .هتا القول البن جرير 

يافي صحة اسابة هاتا القاول البان جريار أيضا وقد مر باا أن ابن العربي
10
فالمساألة  

 .،تن تات ،شكال تعارض فيها اإلثبات والافي ، والقاعدة تقديم المثبت عل  الاافي 

وأما الطبر، فرأى أن الغرض مان الحااكم : " مدلال لرأ، الطبر،  –ل ابن بزيزة قا
والقضاااء بااين الخصااوم ، وتلااك متااأت ماان الماارأة البياااات ، تافياات األحكااام ، وسااماع 

 . كتأتيا من الرجل 

ويلزمااا عليااا جااواز واليتهااا اإلمامااة الكباارى ؛ ألن
11
المقصااود ماهااا حااوزة البيضااة  

بوالااات. وحماياااة الحاااوزة 
1
عااان األماااة وجباياااة الخاااراج ، وحفاااظ أماااوال المسااالمين  

وصرفها في وجوهها
2
... "، وتلك يتأت  من المرأة 

3
  . 

                                                           
1
 .  390/  11ن . م .  
2
 . 432ـ  1/399تيل طبقات الحاابلة . هـ  597توفي ساة . عبد الرحمن بن علي أبو الفرج ابن الجوز، صاحب التآليف المشهورة .  

3
 9 – 9/  11التحقيذ في مسائل الخالف البن الجوز، ومعا تاقيح التحقيذ للتهبي .  
4
خالصة . هـ  1051توفي ساة . ماصور بن يوا  البهوتي ، من علماء الحاابلة ، لا كتاب كشف القااع و كتاب ماته  اإلرادات .  

 .   4/423األثر للمحبي 
5
  .3  /294 – 295  . 
6
  .7  /51  . 
7
 . .هـ  733توفي ساة . محمد بن مفلح ، من علماء الحاابلة ، صاحب كتاب الفروع   
8
  .11  /102  . 
9
 .  23/من سورة الامل ( ،اي وجدت امرأة تملكهم : ) في تفسير قولا تعال   199/  19روح المعااي .  
10
 .  1457/  3أحكام القرعن .  
11
 . هو تحريف و( ،ال أن : ) في المطبوع من ابن بزيزة .  
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  : رأي ابن حزم     

"وجاائز أن تلاي المارأة الحكام : "  1/  100قال في المحل  مساألة 
4
وعضاد رأياا .  

 –وقااد رو، عاان عماار باان الخطاااب أاااا ولاا  الشاافاء : " بقااول أبااي حايفااة ، ثاام قااال 

"السااوذ  –أة ماان قومااا رمااا
5
صاال  هللا عليااا  –أمااا مااا ورد عاان حااديث الرسااول .  

(لن يفلح قوم ولو أمارهم ،لا  امارأة )  –وسلم 
6
فقاال فياا ،ااا األمار العاام الات، هاو  

والمرأة راعية عل  مال زوجهاا ، وهاي مساؤولة : ) ث الخالفة ، واستدل لرأيا بحدي

(عن رعيتها 
7
وقاد أجااز الماالكيون أن تكاون وصاية ووكيلاة ، ولام ياأت  : "ثام قاال  

" اص من ماعها أن تلي بعض األمور
8

   . 

  : رأي الشيعة اإلمامية  

ة ال وأما كمال األحكام فأن يكون بالغا عاقال حرا تكارا ، فاتن المارأ: " قال الطوسي 

. تكون المرأة قاضية ، واألول أصاح وقال بعضهم يجوز أن. ياعقد لها القضاء بحال 

يجوز في كل ما يقبل شهادتا فيا ، وشاهادتها تقبال فاي كال : ومن أجاز قضاءها قال 

"شيء ،ال في الحدود والقصاص 
9
. 

 : رأ، اإلباضية 

عدل ، تكر ، فطن ، مجتهد ،ن وجاد ، : أهل القضاء : "  عادهم من شروط القاضي 

"و،ال فأمثل مقلد 
10
. 

 :الدراسات المعاصرة 

تعرض لهتا الموضوع كثير من الدراسات الحديثة والمعاصرة ، تاارة ضامن بحاوث 

 . متاوعة ، وتارة أخرى في كتب مستقلة 

 : فمن األول 

                                                                                                                                                                      
1
 . تحريف ( والادب : ) في المطبوع .  
2
 . تحريف ( وجوبها : ) في المطبوع .  
3
 .  1355/  2روضة المستبين .  
4
 .  430 – 429/  9المحل  .  
5
 .  429/  9ن . م .  
6
 . سبذ تخريجا .  
7
 .متفذ عليا .   
8
 ( .  190) المسألة  430/  9المحل  .  
9
 .  101/  9اإلمامية  المبسوط في فقا.  
10
 ( .  203/  4األعمال التمهيدية لموسوعة الفقا اإلباضي . )  19/  13شرح الايل  .  
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 . الخالد قواعد اظام الحكم في اإلسالم للدكتور محمود  – 1

 .اإلسالم دين ودولة واظام  لعبد الحي العمرااي  – 2

 . الاظام السياسي اإلسالمي   للدكتور ماير حميد البياتي – 3

 .اإلسالم وأوضاعاا السياسية لعبد القادر عودة  – 4

 .اظام الدولة والقضاء للدكتور سمير عالية  – 5

 عبد الكريم زيدان  اظام القضاء في الشريعة اإلسالمية للدكتور – 3

 .اظام اإلسالم لوهبة الزحيلي  – 7

  . الاظام السياسي في اإلسالم لعبد العزيز الخياط – 9

 :ومن الثااي 

 المرأة والواليات العامة في السياسة الشرعية لدادل جبر  – 1

 المرأة والحقوذ السياسية في اإلسالم لمجيد محمود أبوحجير  – 2

 : الكتابين األخيرين  واكتفي هاا بتكر خالصة

 : فأما دادل جبر فتكرت ثالثة اتجاهات للعلماء في هتا الموضوع 

 . يرى عدم مشاركة المرأة في تولي الواليات العامة مطلقا : األول 

 يرى تولي المرأة الواليات العامة مطلقا : الثااي 

 . يرى توليها الواليات العامة باستثااء رئاسة الدولة : الثالث 

 وقد رجحت الباحثة االتجان الثالث مع بعض القيود
1
 :وهي  

 :جواز تولي المرأة الواليات العامة ، ما عدا اإلمامة الكبرى ، بقيود أهمها 

 .أ ـ أن تستدعي المصلحة تلك 

 .ب ـ أن تتوفر فيها شروط األهلية المطلوبة لهتن الوالية 

 .البيت ج ـ عدم اإلضرار بمهمتها األول  ، وهي رعاية 

                                                           
1
 .   259 – 259المرأة والواليات العامة لدادل جبر ص .  
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 .د ـ التقيد بالضوابط واآلداب الشرعية 

وكأاهااا بهااتن القيااود تماااع الماارأة ماان هااتن الوظيفااة ، ،ال لاابعض العاازاب ماان : أقااول 

 . الاساء 

 : حجير فقد تكر في كتابا ثالثة عراء في تولي المرأة القضاء  وأما أبو

 جواز تولي المرأة القضاء ، وجلب لا أدلتا : الرأ، األول 

 جواز توليها فيما تجوز فيا شهادتها : ، الثااي الرأ

 . عدم جواز توليها القضاء مطلقا : الرأ، الثالث 

وقد خلص الباحث ،لا  أن المارأة ال يجاوز لهاا أن تتاول  القضااء مطلقاا ، ورد علا  

اآلراء التاي تجياز تلاك ، واساتثا  مان المااع مان توليهاا الوالياات العاماة ،تا وصاالت 

كما استثا  أن تكون المرأة شرطية عل  الاساء ،ليها بالشوكة ،
1

  . 

   : الترجيح

ص مما سبذ ،ل  أن اشتراط التكورياة فاي تاولي القضااء وعادم اشاتراطها ااقسام لخا

 : الاا  فيا ،ل  متاهب وهي 

جواز توليها مطلقا ، وقد اساب ،لا  محماد بان جريار ، ومحماد بان الحسان ، : األول 

وقد رد ابن العربي اسبة هاتا القاول ،لا  . وبعض المؤلفات تكرتا باسم باسم الحسن 

 . القضاء أو الحسبة للشفاء  –رضي هللا عاا  –الطبر، كما رد صحة تولية عمر 

ا فيماا اطلعااا علياا مان وأما محمد بن الحسن أو الحسان البصار، فلا م اجاد لهماا تكار 

 . تتكر تلك كتب األحااف  ال ، وبعيد أنحافية مصادر 

 . وهتا الت، اسب ،ل  الطبر، قال با صراحة ابن حزم كما مر باا 

 . وأما رواية ابن أبي مريم عن ابن القاسم فقد استبعدااها 

قد اقل تلك عن أباي حايفاة ، جواز توليها القضاء فيما تجوز شهادتها فيا ، و: الثااي 

 . وقد صرحت كتب األحااف بتلك ،ال أن بعضهم تكر أن معا  الجواز الكراهة 

 . قول الجمهور من ماع المرأة من تولي القضاء مطلقا : الثالث 

                                                           
1
 .  579 – 575المرأة والحقوذ السياسية في اإلسالم ص .  
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لألدلة الكثيرة التي استدل بها الجمهور من قارعن وسااة  –في اظر،  –وهو الراجح 

ة التااي اقتاادى فيهااا ،لاا  العصااور المتااأخر ، بعاادهم وتطبيااذ الصااحابة والتااابعين وماان

وهللا أعلام ، وصال  هللا علا  سايداا محماد  .من اابهروا بحضارتهم بعض المسلمين ب

  .وعل  علا وصحبا وسلم 

 

 

 : المقترح  القرار مشروع

،ن مجلاا  مجمااع الفقااا اإلسااالمي الاادولي المابثااذ عاان ماظمااة التعاااون اإلسااالمي 

 م  2015يااير  29 – 25ثااية والعشرين بالكويت من الماعقد في دورتا ال

 ...بعد اطالعا 

 : قرر ما يلي 

ااا لاارأ، جمهااور العلماااء فااي : أوال  عاادم جااواز توليااة الماارأة القضاااء ، وتلااك اتباع 

 . المتاهب الفقهية المختلفة لقوة أدلتهم 

اصح الدول اإلسالمية التي تطبذ خالف هتا القارار باالرجوع عان تلاك ؛ ألن : ثاايا 

 . الرجوع ،ل  الحذ خير من التماد، في الباطل 

 .وهللا المستعان 
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 أهم مصادر البحث ومراجعه

 : ابن أبي حاتم الراز، 

 1271هااد الجرح والتعديل طبعة مجل  دائرة المعارف العثمااياة حيادرعباد الادكن ال

 .م  1952هـ 

 : ابن الجوز، 

التحقيذ في مساائل الخاالف تحقياذ عباد المعطاي قلعجاي دار الاوعي العرباي حلاب ـ 

 . م  1999هـ  1419 1القاهرة مكتبة ابن عبد البر حلب ـ دمشذ ط

 :ابن رجب 

  . التيل عل  طبقات الحاابلة تحقيذ محمد حامد الفقي دار ،حياء الكتب العربية القاهرة

 : ابن العربي  

م ماشاورات الماظماة  1991هاـ  1412األحكام الصغرى تحقيذ سعيد أحمد أعاراب 

 . اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

 .أحكام القرعن تحقيذ علي محمد البجاو، دار ،حياء الكتب العربية القاهرة 

 :ابن القاضي 

 . م  1973جتوة االقتبا  دار الماصور الرباط  

 : ابن المااصف 

تابيا الحكام عل  مآخت األحكام تحقيذ عبد الحفيظ ماصور دار التركاي للاشار تاوا  

 . م 1999

 : ابن الااظم 

هاـ  1431ـ  1تحفة الحكاام تحقياذ عباد الكاريم شاهبون المغارب ط: شرح اظم والدن 

 .م  2010

 : ابن الهمام 

 .فتح القدير دار ،حياء التراث العربي بيروت 

 :يزة ابن بز

روضة المستبين في شارح التلقاين تحقياذ عباد اللطياف زكااغ دار ابان حازم بياروت 

 .م 2010هـ  1431ـ  1ط

 :ابن جز، 

 . م  1992القوااين الفقهية الدار العربية للكتاب ليبيا ـ توا   

 : ابن حجر العسقالاي 

 .هـ  1301فتح البار، طبعة بوالذ مصر 
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 : ابن حزم 

 ،حياء التراث العربي دار اآلفاذ الجديدة بيروت المحل  تحقيذ لجاة 

 : ابن خلكان 

 .وفيات األعيان تحقيذ ،حسان دار صادر بيروت 

 :ابن دبو  

كتااب األحكاام مراجعااة أحماد الهاشاامي العرباي الفحصاي دار الرشاااد الحديثاة الاادار  

 .م  2000هـ  1420ـ  1البيضاء المغرب ط

 ( :الجد)ابن رشد 

ـ  1ات تحقيذ محمد حجي دار الغرب اإلسالمي بيروت طالمقدمات الممهد 

 .م  1999هـ 1409

 ( : الحفيد)ابن رشد 

م دار ابن 1995هـ 1413 1بداية المجتهد واهاية المقتصد تحقيذ ماجد الحمو، ط

 .حزم بيروت 

 :ابن عابدين 

 . رد المحتار عل  الدر المختار تصوير دار ،حياء التراث العربي بيروت  

 : ابن فار  

 .معجم مقايي  اللغة تحقيذ عبد السالم هارون دار الجيل بيروت 

 : ابن فرحون 

 1379تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك مكتبة مصطف  البابي الحلبي القاهرة 

 .هـ  1301وطبعة المطبعة العامرة الشرفية بمصر . م  1959هـ 

 م  1972مكتبة دار التراث القاهرة  اورالديباج المتهب تحقيذ محمد األحمد، أبو ال

 :ابن هداية هللا 

هـ  1402ـ  3طبقات الشافعية تحقيذ عادل اويهض دار اآلفاذ الجديدة بيروت ط 

 .م  1992

 :أسعد محمد الصاغر، 

 .م دار الكلم الطيب دمشذ  2005هـ  1423 4الفقا الحافي وأدلتا ط 

 : اطفيش 

وزارة األوقاف سلطاة عمان (   المسائل المصطلحات ورؤو) شرح كتاب الايل 

 .م  2011هـ  1431ـ  1ط

 : األلوسي 

 1405ـ  4روح المعااي ،دارة الطباعة المايرية دار ،حياء التراث العربي بيروت ط

 .م  1995هـ 
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 :البخار، 

 . م  1993هـ  1407التاريخ الكبير مؤسسة الكتب الثقافية بيروت  

 1430 2محمد تامر دار اآلفاذ العربية القاهرة طالجامع الصحيح اعتا  با محمد 

 .م  2009هـ 

 : بهرام الدمير، 

تحقيذ أحمد بن عبد الكريم ( الشرح الوسط عل  مختصرخليل ) تحبير المختصر 

 .م مركز اجيبويا  2013هـ  1434 1اجيب و حافظ بن عبد الرحمن خير ط

 : التسولي 

ـ  2البابي الحلبي القاهرة ط البهجة في شرح التحفة مكتبة ومطبعة مصطف 

 . م  1951هـ 1370

 : جماعة من المؤلفين 

 .م  1979 3المغرب في حلي المغرب تحقيذ شوقي ضيف دار المعارف القاهرة ط

 : الجمل 

 .حاشية الجمل عل  شرح الماهج دار ،حياء التراث العربي بيروت 

 : الحجو، 

الفكر السامي خرج أحاديثا عبد العزيز القارىء المكتبة العلمية المدياة الماورة 

 . م  1977هـ  1397

 : الحطاب 

واسخة أخرى علذ عليها محمد بن . مواهب الجليل مكتبة الاجاح طرابل  ليبيا 

ـ  1يحي  بن محمد األمين اليعقوبي الشاقيطي دار الرضوان اواكشوط موريتاايا ط

 . 2010هـ  1431

 : الخلوتي 

حاشية الخلوتي عل  ماته  اإلرادات تحقيذ سامي بن محمد الصقير وزارة األوقاف 

 .م  2011هـ  1432ـ  1القطرية الدوحة ط

 : خليل 

التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب تحقيذ أحمد بن عبد الكريم 

 .م  2009هـ  1429ـ  1اجيب مركز اجيبويا ط

 ( :  بن محمد بن سليمان عبد هللا) داماد 

مجمع األاهر في شرح ملتق  األبحر تصوير دار ،حياء التراث العربي لطبعة اظارة 

 .هـ  1319المعارف العثمااية 
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 : الدسوقي 

 .حاشية الدسوقي عل  الشرح الكبير للدردير دار ،حياء الكتب العربية القاهرة 

 :دادل جبر 

 .م  1999هـ  1420ـ  1ر عمان األردن طالمرأة والواليات العامة دار عما 

 : الرصاع 

شرح حدود ابن عرفة تحقيذ محمد أبو األجفان و الطاهر المعمور، دار الغرب 

 .م  1993ـ  1اإلسالمي ط

 : الشربياي  

 .مغاي المحتاج حققا طا عبد الرؤوف سعد المكتبة التوفيقية القاهرة 

 : الشروااي و العباد، 

قاسم العباد، عل  تحفة المحتاج البن حجر الهيتمي دار  حواشي الشروااي وابن

 .صادر بيروت 

 : الشيراز، 

 .المهتب مطبعة عيس  البابي الحلبي القاهرة 

 ( :عبد الرزاذ ) الصاعااي 

هـ  1421ـ  1المصاف تحقيذ أيمن اصر األزهر، دار الكتب العلمية بيروت ط

 .م  2000

 : الصاهاجي 

ـ  1المية الزقاذ المكتبة األزهرية للتراث القاهرة طمواهب الخالذ في شرح 

 .م 2009

 : الطوسي 

المبسوط في فقا اإلمامية صححا وعلذ عليا محمد الباقر البهبود، دار الكتاب 

 .اإلسالمي بيروت 

 :عادل اويهض 

ـ  1معجم أعالم الجزائر المكتب التجار، للطباعة والاشر والتوزيع بيروت ط 

 .م  1971

 : عبد الغاي الغايمي الدمشقي 

 .م دار الحديث القاهرة  2009هـ  1430اللباب في شرح الكتاب تحقيذ أحمد جاد 

 : عبد الغاي الميدااي 

 .م 2009هـ  1430اللباب في شرح الكتاب تحقيذ أحمد جاد دار الحديث القاهرة 

 : عبد هللا بن محمود الموصلي 
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 1أحاديثا وعلذ عليا خالد عباد الارحمن العاك طكتاب االختيار لتعليل المختار خرج 

 .دار المعرفة بيروت . م  1999هـ  1419

 :العكبر، 

ـ  1رؤو  المسائل الخالفية تحقياذ خالاد بان ساعد الخشاالن دار ،شابيليا الريااض ط 

 .م  2001هـ  1421

 : عالء الدين الطرابلسي 

هاااـ  1393ـ  2طمعاااين الحكاااام مكتباااة ومطبعاااة مصاااطف  الباااابي الحلباااي القااااهرة 

  . م1973

 : عليش 

 .ماح الجليل عل  مختصر العالمة خليل دار صادر بيروت 

 : الفيومي 

 .هـ  1302المصباح الماير المطبعة البهية المصرية القاهرة  

 : القادر، 

اشر المثااي ألهل القرن الحااد، عشار والثاااي تحقياذ محماد حجاي و أحماد التوفياذ 

 .م  1992هـ  1403 ـ 1مكتبة الطالب الرباط ط

 : القاضي المكااسي 

مجال  القضاة والحكام تحقيذ اعيم الكثير، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث دبي 

 .م  2002هـ  1423 1ط

 : القاضي عياض 

 2ترتيااب الماادارك تحقيااذ جماعااة ماان العلماااء وزارة األوقاااف المغربيااة الرباااط  ط

 .م  1993هـ  1403

هاـ  1433 1ة تحقياذ أحماد عباد الكاريم اجياب مركاز اجيبوياا طالتابيهات المستابط 

 .م  2012

 : القرافي 

اإلحكاااام فاااي تميياااز الفتااااوى عااان األحكاااام اعتاااا  باااا عباااد الفتااااح أباااو غااادة مكتاااب 

 .م  2009هـ  1430ـ  4المطبوعات اإلسالمية ـ دار البشائر اإلسالمية بيروت ط

 : القرطبي 

م تصاوير عان طبعاة  1933هاـ  1393القلام القااهرة دار  3الجامع ألحكاام القارعن ط

 .م  1952هـ  1372دار الكتب المصرية 
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 : قليوبي وعميرة 

حاشيتان قليوبي وعميرة عل  شرح المحلي علا  ماهااج الطاالبين دار الفكار بياروت 

 .م  2005هـ  1423

 : الكافي 

ان دار الكتااب ،حكااام األحكااام علاا  تحفااة الحكااام تعليااذ مااأمون باان محيااي الاادين الجااا

 . م  1994هـ  1415ـ  1العلمية بيروت ط

 :الماورد، 

هااـ  1414الحاااو، الكبياار تحقيااذ محمااود مطرجااي وعخاارين دار الفكاار بيااروت  

 .م  1994

 .م  2002هـ  1422األحكام السلطااية دار الفكر بيروت  

 : مجيد محمود أبو حجير 

 .م مكتبة الرشد الرياض 1997هـ  1417 1المرأة والحقوذ السياسية في اإلسالم ط

 :المحبي 

 .خالصة األثر دار الكتاب اإلسالمي القاهرة 

 :محمد بن محمد بن الطيب الخاقي 

عمدة الحكام وخالصة األحكام في فصل الخصام  ) مسائل في األحكام الشرعية  

 .تعليذ محمد موهوب دار الهدى عين مليلة الجزائر 

 : مخلوف 

 .هـ  1349ـ  1الكتاب العربي بيروت مصورة عن  ط شجرة الاور الزكية دار

 :المراكشي 

 .التيل والتكملة تحقيذ محمد بن شريفة و،حسان عبا  دار الثقافة بيروت  

 : المطيعي 

 .المجموع شرح المهتب مكتبة اإلرشاد جدة المملكة العربية السعودية 

 : ميارة  

 .شرح تحفة الحكام دار الفكر بيروت 

فتح العليم الخالذ في شرح المية الزقاذ تحقيذ رشيد البكار، دار الرشاد الحديثة  

 .م  2009هـ  1429ـ  1الدار البيضاء المغرب ط

 :اظام وجماعة من علماء الهاد 

 .هـ  1310ـ   2الفتاوى الهادية المطبع الكبرى األميرية بمصر ط

 

 



 

 
 

  نوالثانية والعشرالدورة 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 

 

 
 

 املرأة والواليات العامة 

 يف ضوء األصول واملقاصد واملآالت 
 

 
 
 

 إعداد 

 قطب مصطفى سانواألستاذ الدكتور 

 عضو اجملمع املنتدب  

 أستاذ أصول الفقه والفقه املقارن باجلامعة اإلسالمية العاملّية مباليزيا سابقا 

 وزير التعاون الدولي جبمهورية غينيا 

  
 



2 

 

 

 َ َِ ََوََْنََووْوَ ََ ووِ َاْلُمنَ وو َِ و وَ َضِووبْلَمْهَُ َََووْاُمَُ ُو ََيْوِلََووب ََضْهوو ْْ َُ ََضْهُموو َُ َواْلُمْؤِمُنوووَ ََواْلُمْؤِمَنووب
َاللَوووَأََوَُِقَُمووووَ َ َُْاللَوووُأَِ  َّ َُ ُم َّ َْ ََئوووََ َّ ُئووووَلُأَُيْولَووووِل َ وووبَوََوَُِاَُهووووَ َاللَوووَأََوََ َََوََوَُْؤنُووووَ َالََّ ووو الصَّ

ٌََْ ِ َّ َ ٌََ َِ  َ َ17:َالنوضة. 
 

وال خالف بين أحد من العرب وال من حاملي لغتهم، أولهمم نمن رخمرفم أمي ألر الرومان وال  ما ، "..
اوتمعممموا، وخوا،ممموا، أو أخ،مممر نممم هم، ألر اليرممماب والي،مممر  مممر ال بل ممم  وألر المممر وا واث،ممما ،   ا 

ّر بمرلأ أ،رمي لميط ليرماب المر وا م خا م  م ..اليراب، والي،ر نن الر وا   ا ا، ر وا، وال أرق أصم
ل   مجر  أي اللغ  العربي  غير الل   الجامع لهم ولإل،ا   ال أل  أتي بيال زائمد بمألر الممرا  المر وا 

ّر  لممأ . ول اث،مما  لممم  جمم  أل  يممءر ب ممي  مممن  لممأ الروممان  ول ال  مما   ال بمم ءر .. ألممما  مم
  .احمي اهلل.  اثحكام أي أ ون األحكام لإلمام الح م ابن ح م.." ولير أو  وماع

ضممو ، ون ممد   لر بعم  الم مملمين  عر ممول   مم هم مم ورااا  ممميم الووممي، اممم  مرمول ال مما  أل،هممم اأ"..
 جب سج ي أو ولد  أل،ري  ا ر نن س،يل اهلل، أتمرال نن الحقيق  التمي  مدع ألر فرا ال،ع  الجهون 

 لر اثسممممالم سممممورر بممممين الروممممل والمممممرأ  أممممي وملمممم  الحقمممموق .. بهمممما  مممماحب الرسممممال  الياتممممم  
والواو،ات، و  ا  ا،ت ف اك أمروق معمدو  ، أاحترامما أل مل ال رمر  اث، ما،ير ، ومما   ، مي نليهما ممن 

﴿أاسمتجاب لهمم ابرهمم أ،مي ال أ ميع نممل ناممل مم كم : ال أاألسا  قولي تعمال و  !ت اوت الوظائف
، وقولمي ﴿ممن نممل  مالحا ممن   مر أو أ،ثم  591: من   ر أو أ،ث  بعضكم من بعم   رن نممرال

 لر ف ماك  .99: وفو مؤمن، أل حيي ي حيا اير، ، ول ج   هم أورفم بأح من مما  ما،وا  عملمول  ال حمل
ولم  ضعها ابر ال ا   حروت الو مع الثقماأي واالوتممانير للممرأ ، واسمت،قت تقاليد و عها ال ا ، 

أي معاملتها ظلمات الجافلي  األول ، وأبت  نممان التعماليم اثسمالمير  الجد مد ، أكا،مت ال تمائ  أل 
فمم،م م ممتور التربيمم ، ومممان ميمم ال األممم   لهمما مممع التجهيممل المتعمممد للمممرأ  واال،تقمما  ال ممد د مممن 

  .قضا ا المرأ  بين التقاليد الرا د  والواأد  م ال يخ محمد الغ الي م احمي اهلل .."حقوقها

، وسمموافا  عممدر  ممل أول ممأ  ، وائاسمم  ال،رلمممال، وائاسمم  الحكوممم الدولمم  لر ممما بممات  عممرف اليمموم برئاسمم 
المت قهم   ات  التمي تحمد  ن هما نمن تلمأ الوال م  ومع م ا  وظائف م متحدا  أمي الملرم  تيتلمف م، م ا 

تلمأ الوال م  العامرم  قمد أقمدت ، أما و واثمام  الك،رر ،واليالأ  العظم  ،العامر  ، وسمروفا الوال   وم  
لري لتحمر م تمو " لن   لّ قوم ولموا أممرفم اممرأ "أي توظيف حد ث وال وواف  ال سدا   ، أإ،ريم ر  فر
ممن الثاقمب الحمطر األ مولير الرئاسمات المعا مر ، والحمان ألر تلمأ الرئاسمات تعمدر أمي أ فاتيالمرأ  

لمم  مر  أمي هممأ،ها التممي االوتها  رم   ، وفمي الم مائلالموسموم  بم ممائل الع مواالوتهما  وم ط م مائل 
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و تعممدر  أيهمما الحممدر بتعممد  ،  ممع لل ظممر االوتهمما   الم ممؤونهمما تل،ممءم مممن  تمماب أوسمم  ، مممما  جع
 باأل مون العامرم  والمقا مد الكليرم   نل  الميالف، بل   ،غي اللموا و حظر أيها اث،كااالمجتهد ن، 

 !! هاوالمآالت ل،يال حكم ال رع الح يف أي
ال كممر ، والمعممروف أممي األمممر بممالمعروف هممقيق  الروممل المممرأ  أممي هممر عت ا الغممررا  أوممل، لمم ن  ا،ممت 

اأيقمم  لمم ن  ا،ممت و والمعممروف ال ياسممير،  ،التربممو ر، والمعممروف االوتمممانير، والمعممروف االقتصمما  ر 
التربممو ر، والم كممر االوتممانير، والم كممر االقتصمما  ر، ال كممر ر، والم كمر  ابمي أممي ال هممي نمن الم كممر 

اليالأ  هلل أي األاض بعمااتها، وت د د الحيا  بتعماليم  بمهم  ال القيام ل ن  بل ، والم كر ال ياسير 
أمي أل تتمولر  م ،قمالا ونقمالا م اليموم ال محظموا ، أإ،رمي بين الرومل والممرأ  م تر ااتكلي اا ال رع الح يف 

، وائاسمم  وائاسمم  الحكوممم  ،ائاسمم  الجمهوا مم م أسممو  ب ممقيقها الروممل م المممرأ  الم مملم  الكممف  
 ،ومقا مد  العليما ،أ مون ال مرع العامرم سمت ا اا  لم  الم تحدا  أمي الملم  االوظائف وسائر  ال،رلمال،

العمممل الصممالّ، ونممماا  الكممول، و بمماهلل واسممولي، ل التممي حثرممت الج  ممين نلمم  اث ممماوقوانممد  الكليرمم  
  !!وت د د الحيا 
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 بحثيف تقديم ال
 

للعممالمين، ونلمم  رلممي الرير،ممين  العممالمين، والصممال  وال ممالم نلمم  مممن بعثممي اهلل احممم ا   لر الحمممد هلل ابر 
 واقتدر ب  تي  ل   وم الد ن، وبعد،  ،الرافر ن، وأ حابي الغرر الميامين، ومن ساا نل  ،هجي

أهر    حات معدو اٌت ن ي ا ب    خيواها، وسم،أ نقمدفا حمون م مأل  اوتها  رم  قد مم  ود مد ، 
 ،رهممما م مممأل  تمممولري الممممرأ  الم ممملم  الوال مممات العامرممم ، حيمممث ال   تمممأ  ثيمممٌر ممممن األ،ظممماا ال قهيرممم  التقليد رممم  

لمقا مد، واسمت،عا  ل وا ّ استغ ان  مع  صو  ال رع الكر م ل  عا ر  تت اولها بصوا   غير مو ونير والم
تحر م تولري المرأ  وملم  ح م   والا  ل   ل  ما قرَّاتي العا ات والتقاليد ق،ُل و بل  ،رها تحتكم لمآالت، ل

ممممن الوال مممات العامممم ، وخا ممم  تلمممأ الوال ممم  الموسممموم  أمممي  ،يممما ال ممما  اليممموم برئاسممم  الدولممم  أمممي الممم ظم 
  !الرئاسير ، وائاس  الوزاا  أي ال ظم ال،رلما،ير 

وأي مقابل فاتيي األ،ظاا المتوو  ، ال  ،رح  ثير من األ،ظاا الم مت ير  اللي،راليرم  العقال،يرم  الم افضم  
هما حرممم  أي  يمتلم أيهما الحابممل بال ابمل، و ممطر   ات الم مأل  برر قمم  متع م   ن ي م  تت ماون فمي األخمرر

والمقا د، و غيب أيها أ ،  تميي   بين مقاممات ال صمو ، ومرات،هما، بمل تتعمدرر تلمأ األ،ظماا ال صو ، 
الم  لتمم  م ،همماااا وهمماااا م نلمم  مقممراات اللغمم ، ونلمم  أو مماف اليرمماب ال ممرنير المتمثلمم  أممي العممموم 

  !واليصو  واثاالق والتقييد
م مممأل ،  جمممد اث، مممال الم ممملم أمممي خضمممم فمممرا الصمممراع ال كمممر ر المت مممامي المتصممماند حمممون فمممر  ال

وأمممما الواقمممع !! العممما  ر ،  مممي محتمممااا ومحصمممواا بمممين مع مممكر ن   مممع   ممملم م همممما  لممم    ممم،ي  لممم   ممم ري
المعاش، أإ،ري  مضي أي  ميرواتي، وال  أبمي بمما  تعمااك نليمي فمرال المع مكرال انت،ماااا بأ،رمي لميط بمقمدوا 

ممما فممو مق،ممٌل نليممي مممن ترمموا  ائممب، وتغيممر متوا ممل، وت،ممدن أ ٍّ م هممما الوقمموف أمامممي، بمالحمميا الحيلولمم   ول 
 . متتابع، وتحورن م تمر

واغ،مم ا أممي اثسممهام م ولممو ب قيممر م أممي  ممياغ  م هجيرمم   نلميرمم   مقترحمم    تضمما  بهمما ن ممد ت مماون م ممائل 
ون ب، مم المرأ  وخا ر  م أل  تولريها الوال مات العامرم ، تمأتي فمر  الواقم  المتوا مع  لتع م  أمي أصملها األ

لضممممال أهمممم  اهممميد  م مممؤون  ل صمممو  ال مممرع  تحصَّمممن المقترحممم  م هجيرممم  تلمممأ الالقمممون أمممي مرتكممم ات 
باأل مممون العامرممم ، و ت ممم،ع بالمقا مممد الكليرممم ، و لت مممت  لممم  ممممآالت الوقممموع ال علمممير ل حكمممام أمممي الواقمممع 

لوال ممات العامرمم ، وأممما المعمماش، وخصرصممت ال صممل الثمما،ي لتحر ممر القممون أممي المممرأ  التممي  ممرا  لهمما تممولري ا
ال صممل الثالممث، أقممد ب ممم القممون أممي واو،ممات وحقمموق المممرأ  ال ياسممير  نامرمم ، وتصممدرر ال صممل األخيممر 

تولري المرأ  ائاس  الدول ، وائاسم  الموزاا و وا،تظممت الياتمم  خال م  أمي م  ألفمم حكم لتحر ر القون أي 
ق ما  لم  مما أيمي  مالح     ما و ،يا،ما، و  قره ما أمي ومصا ا  ومراوعي، واهلل الم ؤون أل  وأر  ،،تائ  ال،حث

 .    ي، و لهم ا الرهد،  ل ،ر د  ال اث الح ما استرع ا، وما توأيق ا  ال باهلل، نليي تو ل ا، و ليي المعا 
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 ل والفصل األ

 يف مرتكزات منهجّية مقرتحة للتعامل مع قضايا املرأة يف الشرع 
 

أممن ،األم  القمون ألر قضما ا الممرأ  الم ملم  م وخا رم  حقوقهما وواو،اتهما ال ياسمير  م  ا،مت وال تم ان م مر 
قمرول ند مد  ونقمو  مد مد  ت ممهد سمجاالت متصماند ، وأاروحمات مت اميمم ، تت ماأر أمي  م،رها األ،ظمماا، 

 . وتت عب أي تحد دفا الم ااب واأل واق، وتت اق  أي تأ يلها األأكاا واآلاا 

أممي خضممم تلممأ اليالأممات المت مماار  حممون  مملر قضممير  مممن قضمما ا المممرأ  الم مملم ، بممل أمممام  لممأ الر ممام 
الهائممممل مممممن األاروحممممات ال كر رمممم  المتضممممااب  واالوتهمممما ات ال ظر مممم  المت اأ مممم   جممممد اث، ممممال الم مممملم 

ات المت مماأر  المعا ممر ،  ممي أممي حيممر  أكر رمم ، وقلممد م هجممير  زا  تلممأ التصممواات المت اقضمم ، واألاروحمم
 . حون ميتلف الم ائل والقضا ا المتصل  بالمرأ  الم لم  أمًّا وب تاا وأختاا وزوو ا 

 لر حقوق المرأ  ال ياسير  تعدر أي حطر العمااأين والمحقرقمين ممن القضما ا المو مونير  التمي مما  مال   ،غمي 
عياا رم  محوا رم  وا مح  أصرملت لها أل تكول محلر ودان وخصام بين العاِلمين، و لمأ بح م،ا،ها قضما ا م

أي أ ولها ،صو  ال رع الثابت  ت صيال قااعا  ابر  ل خالف، وأ رملت مضمامي ها ومحتو اتهما القوانمد 
ال رنير  الكلير  تأ يال  قيقا ال  حمدر لل ظمرات الضميرق  الم ما  بهما، أو  خضمانها لال،ر،انمات العاا يرم  

 !! المتعاا  

تلمأ الممدور،ات والدااسمات واألبحما  التمي ن مي أابابهما العد مد ممن ل اظر أمي غير أ،ري مما  ؤسف لي ألر ا
بممالتعرض ل،يممال تلممأ الحقمموق الوا ممحات تجمماوزت أممي سممعيها االنتصممام الرهمميد بم هجيرمم  نلميرمم  ا ممي   

 !! وا ح  قا ا  نل   خراج تلأ الحقوق من  ائر  اليالأات وال جاالت ال كر ر  المكروا 

رأ  الم مملم  ال ياسممير  تعممدر فممي األخممرر أممي الحممطر ال ممرنير الحصمميف مممن ومم ط بممل  لر واو،ممات الممم
الم ممائل المو ممونير  التممي ال   ،غممي أل  ت ممازع أممي  مم،رها وتحد ممدفا، و لممأ لممدأب ال ممرع الكممر م نلمم  
أصممل القممون أيهمما انت،مماااا لممما  مم جم نممن االمتثممان بهمما أو االمت مماع ن همما مممن اممواب  أو نقمماب أممي الممد،يا 

 ، بيحممد ألر اممم  حضممواا غيممر م كمموا الختالأممات ال،مماحثين والدااسممين المعا ممر ن حممون العد ممد مممن واآلخممر 
تلأ الواو،ات والم مؤوليات، ممما  موا  الممر  ظ رما بعمدم و موح تلمأ الواو،مات ووالئهما، والحمان أ،رهما 

 !! وا ح  و وح ال مط، وولير  وال  ال هاا، وال   كرفا  ال مكابر

إ،ر ا ،ح ب ألر التعامل العلممير الم هجمير الم  مو  اليموم ممع ميتلمف قضما ا الممرأ ، وتأسي ا نل  فرا، أ
بأسمممط التأ ممميل العلممممير الم هجمممير المممدقيد  أممممين   وخا رممم  حقوقهممما ال ياسمممير ،   ،غمممي أل   ،ثمممد نمممن التممم ام  

 ر أل ممون التحر ممر ال كممر  مكممين   المتمموازل وال ممامل،  ممما   ،غممي أل  صممدا  لممأ التعامممل نممن استحضمماا  
نممن  ممروا  تغليممب ال ظممر  المو ممونير  والم هجيرمم  العلميرمم  نلمم  الق انممات  المتممرابم والمت ل ممل، أضممالا 
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الق،ليرمممم ، والعممممما ات المواوامممم ، والتقاليمممممد الواأممممد ، و مممممروا  تقممممد م  مممممر ّ ال صممممو  والمقا مممممد نلممممم  
 !!اال،تما ات ال كر ر  والوال ات المرف،ير  المتضااب  والمت اقض 

لر ما  ع ر ال اح  ال كر ر  الراف   من  رانات أكر رم  حما ر  وسمجاالت ،ظر رم  مت ماأر  حمون  ،ر ا ،ح ب أ
ميتلمف قضما ا الممرأ  م وخا رم  حقوقهما وواو،اتهما ال ياسمير  م  عمو   ملر أول مأ  لم  غيماب  لمأ التأ ميل 

وابم ألسمط  لمأ العلمير الم هجير المو ونير، واختالن تلأ الصياغ  الم هجير  الوا ح  المعالم والض
 ! التعامل العلمير الم  و  مع قضا ا المرأ  ب كل نامر ومع حقوقها وواو،اتها ب كل خا ر 

ومن امر، أإلر الم ؤولير  ال كر ر  تقتضي اليموم ممن المحقرقمين المعتمدلين ممن أفمل العلمم وال كمر أل  ضمعوا 
ا لهمممر  الحالممم  ال كر رممم  المقلقممم ، و لمممأ ممممن خمممالن القيمممام بتأ ممميل نلممممير م هجمممير مو مممونير همممامل  حمممدر

لميتلف القضا ا والم ائل التي تتعلد بالمرأ  الم لم  وخا ر  حقوقها وواو،اتها، بل  لر األما،  العلميرم  
تقتضي من ال ا   العلما  والم كرر ن أل  لت موا م هجير  نلمير  وا ح  أي ،ظمراتهم  لم  ميتلمف م مائل 

و  ال مممرنير  الوا مممحات والمقا مممد ال مممرنير  ال مممامي  أس ممما الممممرأ  وقضممما افا، وأل  تيمممروا ممممن ال صممم
لض،م تلأ الحقموق والواو،مات م،تعمد ن  مل االبتعما  نمن  خضماع تلمأ ال صمو  والمقا مد لم متقرات 
العا ات والتقاليد والثقاأات واألنراف، أالحجر  الدامغ  والقون ال صل لم  كو،ما ولمن  كو،ما م  ات  موم م 

ات، ومقا د  العليا الجليرات، وأما األنراف والعا ات والتقاليد، أإ،ري  جمب  ال ل صو  ال رع الوا ح
ا م تابعم  وخا مع  لل صمو  والمقا مد ال مرنير  الوا مح ، و لمأ بغم  ال ظمر  نليها أل تكول م  وما وأبدا

 . نن أنماافا ورااافا وتأايراتها أي ال  و  واألأكاا

همميد  والصممدوا نممن تلممأ األما،مم  العلميرمم  الر ممي    ترل،ممال اليمموم  لر االلتمم ام بتلممأ الم ممؤولير  ال كر رمم  الر 
نممممرض وميممممع االوتهمممما ات والممااسممممات القد ممممم  والحد ثمممم  المتعلقمممم  بممممالمرأ  نلمممم  ،صممممو  ال ممممرع 
المحكممممات نر ممما مو مممونيرا  مممروم تعمممد ل مممما انمممورج ممممن تلمممأ االوتهممما ات، وتجممماوز مممما حممما  ممممن تلمممأ 

المموحي )=،يقمما للم،ممدأ اثسممالمير اليالممد الممر   قممررا ألر ال ممرع الممااسممات والتر،يقممات نممن الجمما ر  تر
أ  )=فمممممو األ مممممل، ومممممما نمممممدا ال مممممرع ( الكتممممماب الكمممممر م وال ممممم   ال ،و رممممم  ال ممممر   = الظممممافر وال،ممممماان

أمرع، وألر ال مرع م  تابما وسم ر  م أحمدر أل  ت،رمع، ومما نمدافما ممن االوتهما ات واآلاا ، أإ،رمي ( االوتهما ات
 !!أل  ت،عوا ال رع ما ام ال رع حا ماا نل  االوتها ات والتر،يقات والممااسات  جب نل  أ حابها

:  لر فممر  األوليرمم  أممي المروعيرمم  م، افمما نلمم  العد ممد مممن اآل ممات القرر،يرمم  واألحا  ممث ال ،و رمم ،  قولممي تعممال 
قضمميت ﴿أممال وابرممأ ال  ؤم ممول حتمم   حكرممموك أيممما هممجر بيمم هم، اممم ال  جممدوا أممي أ،  ممهم حرومما مممما 

﴿ مما أ همما الممر ن رم مموا أايعمموا اهلل وأايعمموا الرسممون وأولممي : ، وقولممي تعممال 51:و  مملرموا ت ممليماا  ال  مما 
األمر م كم، أإل ت ازنتم أي هي ، أر رو   ل  اهلل والرسون  ل   تم تؤم ول باهلل واليموم اآلخمر  لمأ خيمر 
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مُت ِأميُكمح : مام مالأ أمي موا ميأي الحد ث الر  أخروي اث ، ولقولي 19:وأح ن تأو ال  ال  ا  تمارا ح
ُتمح ِبِهماا ِ تاابا اللَِّي واُس َّ ا ،اِ،يِّيِ   ! أامحرا حِن لانح تاِضلُّوا ماا تاما َّكح

أهر  ال صو  ومثيالتها أي المر ر الحكميم وال م ر  ال ،و رم  ال مر    تقر مر وا مّ بمألر  المروعيرم  العظمم  
وال  جمموز ألحممد تقممد م أ ر هممي  رخممر نليهممما  ل أممي  والحا ميرمم  المرلقمم  لكتمماب اهلل وسمم ر  اسممولي 

 . الت كير أو التر،يد والت م  ل

نليمي بمين العماِلمين فمو المر   جمب تحكيممي واالنتصمام واللموا   لر فرا الم،دأ اثسمالمير ال ا مع المت مد 
بممي أممي وميممع االوتهمما ات واألأكمماا واأل،ظمماا الم  مموو  حممون ميتلممف قضمما ا المممرأ  الم مملم  وخا رمم  
حقوقهما وواو،اتهمما أممي المجتمعمات القد ممم  والحد ثمم ،  ممما  جمب تحكمميم فممرا الم،مدأ أممي تلممأ العمما ات 

  التي تعم ر بهما المجتمعمات اثسمالمير  المعا مر ، و لمأ لمعرأم  ممدر م مرونير  المواوا  والتقاليد الواأد
 . المضي قدما أي التم أ بها والصدوا ن ها

 لر الصدوا نن فرا الم،دأ  كا  أل  كول اليوم الميرج اآلمن ممن التيمي ال كمر ر المر  نمرمت بمي ال،لمور 
ياسمير  خا رم ،  مما  كما  أل  كمول الم قمر الر مين أي الم مأل  ال  مو ر  نامرم  وأمي حقوقهما وواو،اتهما ال 

من استيال  العا ات المواوا  والتقاليد الواأد  نلم  محكممات ال صمو  ال مرنير  ووا محات المقا مد، 
 . ووليرات القواند والم،ا ئ الت ر عير  أي قضا ا المرأ  الم لم 

نلمم  فممد   مممن فممر  ال ظممر  المو ممونير   مك  مما  ممياغ  مرتكمم ات تلممأ الم هجيرمم  الم  ممو   أممي خم مم  
 :   مرتك ات أسا ، وفي

 

 : يف التكاليفالعاّمة الواردة الشرع أصول استصحاب : املرتكز األول
، وقممد أو ع بهمما ال مرع الحكمميم لتقر ممر وملم  ح مم   ممن التكمماليف ممن المعلمموم ألر امم  أ مموال نامرمم  انتمدَّ 

ال رع تلأ األ مون العامرم  أمي العد مد ممن ال صمو  العامرم  التمي لمم  مر  لهما تيصميء،  مما أو ع بعضما 
التمي الحظهما  العامرم  ومن تلأ األ ونم ها أيما  عرف بجوامع الكلم لل ،ي م  لر  اهلل نليي ورلي وسلرم م 

حيمممال، وقلمممما وا  اسمممتث ا  لهمممرا توحيمممد خرممماب التكليمممف للج  مممين أمممي معظمممم األ، العممماِلمول باأل مممون
 . التوحيد أي تكاليف ال رع

 ، أ   ممروا األ ممل العممام لليرمماب ال ممرنير وب مما  نلمم  فممرا، أإ،رممي   ،غممي نلمم  المجتهممد الممواني االلتمم ام ب
قضمما ا المتعلممد بممالمكلر ين، واستحضمماا  ن ممد التعامممل مممع  ي الت ممر عير أممي خرابممالم ممررع معهممو  مرانمما  
 تمثرل  لأ األ ل العامر أي  و،ي خرابا نامرا موورها  ل  وميمع المكلر مين  ع ي ، و او،ات  حقوقاا وو  المرأ 

مممما  ع ممي ألر اآلوامممر اثلهيرمم  . اومماال و، مما ، ال  يممتءر بممي الروممان  ول ال  مما ، وال ال  مما   ول الروممان
بتمدا  وأ مال  م  لم  وميمع وال موافي ال مرنير  المواا   أمي ا ا ما الكتماب الكمر م وال م ر  ال مر    موورهم  م ا

 . المكلر ين من الروان وال  ا  نل  حدر سوا ، أال   تث   م هم أحد  ال بيراب هرنير رخر خا ر 
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وقممد أأمماض  ثيممر مممن أفممل العلممم أممي تأ مميل فممرا األ ممل، ونممدرو  مممن  ،ممرر المقممراات ال ممرنير  اليقي يرمم  
ّر ألحمد  اليمروج نليهما، وأمي فمرا  قمون اثممام ابمن اهمد القااع  التي ال   ع اممر  ميال تهما، بمل ال  صم

أمممي بدا تممممي تعليقمممما نلمممم  اخممممتالف ال قهمممما  حممممون موقمممف اثمممممام مممممن الج مممماز  الممممر ر واأل،ثمممم ، أقممممان ممممما 
 1 .."حكمهممما واحممد،  ال أل  ث،ممت أمي  لممأ أممااق هممرنير   مل ألر األ لر المممرأ  والروممل سمموا ، أل:"..،صرمي

، أقمان " ،رمما ال  ما  همقائد الرومان"ن ن مد تعليقمي نلم  حمد ث و فب اثمام اليرابير  ل  مثل فرا القو 
 لر اليراب   ا وا  بل   الر وا  ال خرابا لل  ا ،  ال موا ع اليصو  التي قاممت أ لم  : "..ما ،صري

: و مرلأ  فممب اثممام ابممن حجمر الع ممقال،ي  لم  تقر ممر فمرا األمممر، أقمان ممما ،صرممي. 2 .."التيصميء أيهمما
حكمم : "..و،قل ابن حجر نن اثممام الكرمما،ي قولمي..لروان أي األحكام  ال ما خءر وال  ا  هقائد ا"..

 . 3 .."الرول والمرأ  واحد أي األحكام ال رنير 

وممن : "..وزا  اثمام ابن القيرم فرا األمر وال ، أقمان مو رمحا ممرا  ال مرع بكمول ال  ما  همقائد الرومان
،عممم، أقالممت أم : أ  مممن غ ممل    ا فممي احتلمممت  أقممانفممل نلمم  المممر : للمممرأ  التممي سممألتي  لممأ قولممي 

أ،ميرن ألر ال  ما  .. ،رمما ال  ما  همقائد الرومان: أو تحمتلم الممرأ   ما اسمون اهلل  أقمان اسمون اهلل : سليم
والروان هقيقال و،ظيرال ال  ت اوتال، وال  ت،ا  ال أي  لمأ، وفمرا  مدن نلم  أ،رمي ممن المعلموم الثابمت أمي 

للقمدا، أو لل مرع، أو   قيقين وال ظيمر ن حكمم واحمد، سموا   مال  لمأ تعلميال م مي أررفم ألر حكم ال
ولم  كتمف اثممام  4 .."لهما، أهو  ليل ت او  ال قيقين، وت ابي القر  ين، و نرا  أحدفما حكم اآلخر

ل مااع قمد اسمتقرر أمي نمرف ا: "..ابن القيرم بهرا القدا ممن التأ ميل والتحقيمد والتحر مر، بمل قمررا مما ،صرمي
ألر األحكممام المممر وا  بصمميغ  المممر رر ن   ا أالقممت ولممم تقتممرل بالمؤ،رممث، أإ،رهمما تت مماون الروممان وال  مما ، 

﴿ ما أ هما : وقولمي55:أل،ري  غلب المر ر ن د االوتماع  قولي ﴿أإل  ال لي  خمو  أ مرمي ال مد   ال  ما 
وأهممهدوا  و  نممدن ممم كم  ﴿: الممر ن رم مموا  تممب نلمميكم الصمميام  وأمثممان  لممأ، ونلمم  فممرا، أقولممي

   5.." ت اون الص  ين 2:الرالق

ول ن قررا فمؤال  األئمم  م وغيمرفم  ثيمر م فمرا األ مل العمامر، ونمدرو  نرأاما لل مااع أمي التع،يمر نمن األحكمام 
والحقموق واألواممر وال موافي، أمإلر اثممام ابمن حم م م نلم  نا تمي م زا  فمرا األ مل تقر مرا وتو ميحا، أقمان 

وال خمالف بمين أحمد ممن العمرب، وال ممن حماملي لغمتهم أولهمم نمن رخمرفم، أمي  : "..ما ،صرمي أي  حكامي

                                                 
 591   5بداية اجملتهد وهناية املقتصد ـ ابن رشد ـ ج : انظر  1
 . باختصار 767ص 7معامل السنن ـ محد اخلطايب ـ ج: انظر  2
 ( بدون تاريخ.. بريوت، دار إحياء الرتاث)فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ ابن حجر العسقالين ـ : انظر  3
 7ج( م3002طبعة أوىل لعام بريوت، املكتبة العصريّة، )إعالم املوقعني ـ ابن قيم اجلوزية ـ حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد : انظر  4

 . 757ص
 . باختصار 17-12ص 7إعالم املوقعني ـ مرجع سابق ـ ج: انظر  5
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اليرماب والي،مر  مر ال  أخ،ر نم هم، ألر ، و ،ا    ا اوتمعوا وخوا،واالر وا واث الروان وال  ا ، وألر  ألر 
المم  واحممد ،   أبممدا نلمم  حفممرا أمممر مرممرر  بل مم  اليرمماب، والي،ممر نممن الممر وا   ا ا، ممر وا وال أممرق، وألر 

ّر    أمي اللغم  العربيم  غيمر الل م  الجمامع لهمم ل م  مجمرر  -خا م   -برلأ أ،ي لميط ليرماب المر وا  أص
ّر المرا  الر وا  ول اث ال أل  أتي بيال زائد بألر  ،ا ، ولإل لمم  جم  حممل اليرماب نلم   ،،ا ، ألما  م

ووممع  ،والجمع بمالواو وال مول "ااأعلو "أو بإوماع، ألما  ا،ت ل ظ   بع  ما  قتضيي  ول بع   ال ب ءر 
ا، و مال ا م تو ا م،عواا  ل  الروان وال  ا  بعثا  ،ا  معا، و ال اسون اهلل التك ير  قع نل  الر وا واث
ب م  ممن  لممأ  لمم  جم  أل  يمءر  -للرومان وال  ما  خرابمما واحمدا  ي خرماب اهلل تعمال ، وخرماب ،،يرم
مما لم م   لأ تيصيء الظافر، وفرا غير ومائ ، و ملر  لر أل ،أو  وماع ،ولير  الروان  ول ال  ا   ال ب ءر 

  1.."أهو الزم لهؤال ، القائلين باليصو 

وام  نلما   ثاا قرراوا فرا األ ل العامر تقر را وا حا، وات قوا نل   و،ي العرف القماار لليرماب ال مرنير 
ا أم واو،مات، أإ،رمي  عمدر سوا  أ ال  لأ اليراب أحكاما أم أخ،ااا، وسوا  أتضمن  لمأ اليرماب حقوقم

  .  خرابا موورها لعموم المكلر ين بغ  ال ظر من  و،هم اواال أو ، ا 
وب ا  نل  فرا، أإلر الحقوق والواو،ات التي ،ءر نليهما ال مرع  مراح  أو  مم ا، تعمدر حقوقما وواو،مات 

قولمي  بدافم ا م أ،رمي ، ممما  ع مي مللروان وال  ما  معما مما لمم  م ءر ال مرع نلم  اختصما  أحمد الج  مين بهما
، وقولممي ومملر أممي نممال  ﴿أمممن هممهد ممم كم ال ممهر 21: تعممال  ﴿وأقيممموا الصممال  ورتمموا ال  مما   الم مممل

ممم  م،اا ممما وفمممدر 292: أليصممممي  ال،قمممر  ، وقولمممي ت،مممااك اسممممي ﴿ لر أورن بيمممت و مممع لل ممما  للمممر  ب،كر
نلم  ال ما  حم ر ال،يمت ممن اسمتراع للعالمين، أيي ر ات بير ات، مقام  بمرافيم، وممن  خلمي  مال رم ما، وهلل 

وقولممي نمم ر هممأ،ي ﴿والممر ن اسممتجابوا لممربرهم وأقمماموا الصممال  وأمممرفم  99 -95:  ليممي سمم،يال  رن نمممرال
، وغيرفما 79-79هوار بي هم، ومما ازق افم    قول، والر ن   ا أ ابهم ال،غي فم   تصرول  ال وار 

  نلمم   ممول فممر  يا تممدنر  اللمم   ممر ح  و اللمم  أ مملمممن اآل ممات الكر ممم  الممواا    أممي الممر ر الحكمميم  لهمم
األأعممان واو،ممات نلمم  وميممع المكلر ممين اومماال و، مما ، وال  مكممن تيصمميء أ ر م همما بالروممان أو ال  مما  

 .است ا ا  ل   يغ  التر ير التي استيدمها اليراب ال رنير 
أإ،رهما  لهما موورهم   لم  الرومان و رلأ الحان أي األحا  ث ال ،و ر  ال ر    المتضم   األواممر وال موافي، 
أمي الحمد ث المر  أخرومي  وال  ا   ال ما اختءر م ها بأحد الج  ين ب ءر  ر ّ من ال مرع، أقولمي 

أممي الحمد ث المر  أخرومي ال،يمماا   المب العلمم أر ضم  نلمم   ملر م ملم، وقولمي : ابمن ماومي أمي سمم  ي

                                                 

 . 723   7ج ( م7890بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، طبعة عام )اإلحكام يف أصول األحكام ـ علي ابن حزم ـ : انظر  5-1
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ال تم ان : رومي ابمن ماومي أمي سم  يأمي الحمد ث المر  أخ نلم   مل م ملم  مدق ، وقولمي : أي  حيحي
 . اائ   من أمت  قورام  نل  أمر اهلل حت   أتي أمر اهلل وفم ظافرول

أهمممر  األحا  مممث ومثيالتهممما  لرهممما تمممدنر  اللممم  وا مممح  وأ ممميل  نلممم  ووممموب فمممر  األأعمممان نلممم  الرومممان 
ّر اسممتث ا  اوممان أو ، مما  مممن فممرا الوومموب  ءر خمما ر مممن  ال بمم وال  مما  معامما ممما اموا مكلر ممين، وال  صمم

نلم  فممرا، أمإلر الحقموق والواو،ممات التمي ،مءر نليهمما ال مرع أمي الكتمماب ب ما  و . ال مرع  م ءر نلم   لممأ
وال مم ر  حقمموق وواو،ممات للروممان وال  مما   ال ممما اسممتث ي مممن تلممأ الحقمموق والواو،ممات، وفممرا االسممتث ا  

 مممل، واالنتمممدا  بمممي  حتممماج  لممم  خرممماب رخمممر ممممن ال مممرع، و  ا ا،عمممدم اليرممماب وومممب استصمممحاب األ
 . مرلقا

أإلر الحقوق التربو ر  واالوتمانير  واالقتصا  ر  وال ياسير  التي ،ءر نليها ال رع ،صرما  مر حاا، أو نليي، و 
ّر اختصمما  الروممان بهمما  ول سمموافم أعلمم  سممم،يل . ،صرمما  ممم يرا، تعممدر حقوقمما للروممان وال  مما ، وال  صمم

اسير ،  ما  عدر التعليم حقرما ممن الحقموق التربو رم ، و مرلأ حمد المثان، تعدر ال وار حقرا من الحقوق ال ي
التملأ  عدر حقرا من الحقوق االقتصا  ر ، وقد وا ت أي هأل فر  الحقوق ،صو   ر ح  وا مح  ممن 

 . الكتاب الحكيم وال  ر  ال ،و ر  الرافر 
ت وأمد العمرف ال مرنير العمامر وبال ظر أي تلأ ال صو  القرر،ي  والحد ثير  الواا    زا فا ،جمدفا قمد وا 

أمي اليرماب، وفمو  ميغ  التمر ير، وب مما  نليمي، أمإلر فمر  الحقموق تعممدر حقوقما للرومان وال  ما  نلم  حممدر 
ّر المممممرئ تيصمممميء الروممممان بهمممما  ول ال  مممما ، أو تيصمممميء ال  مممما  بهمممما  ول الروممممان . سمممموا ، وال  صمممم

ملمأ حقوقما خا رم  بالرومان  ول ال  ما ، ومقتض  فرا ألر نل  من ا رن   مول التعلميم أو ال موار أو الت
 ممروا  مرال،تممي بممدليل هممرنير  ممر ّ وا ممّ   ممت د  ليممي لتيصمميء أ  مممن تلممأ الحقمموق بالروممان  ول 

أإ ا أنوز  الدليل، لم  عتدر بدنوا ، بل ندر من لغو القمون المر   جمب ،،مر  والت،مر  م مي مصمداقا . ال  ا 
قض  اهلل واسولي أممرا أل  كمول لهمم الييمر  ممن أممرفم، وممن  ﴿وما  ال لمؤمن وال مؤم     ا:لقولي تعال 

 75: عء اهلل واسولي، أقد  لر  الال م،ي ا  األح اب

ونليممي، أإ،رممي  جممب استصممحاب فممرا األ ممل العممامر لليرمماب ال ممرنير  لممما ال  أحممد بتيصمميء الروممان 
يرم  أو أكر رم   لم  مما ،جمد  و   األمر  رلأ، أإ،ري ال ،مرر ممن حاوم  نلم. بحقوق أو واو،ات  ول ال  ا 

اليوم من اواج م ،و  لكتابات ومؤل مات تتيصرمء أمي بيمال الواو،مات ال،دفيم  نلم  الممرأ  الم ملم  ممن 
 ال  و وم وز ا  وحم ر وسموا ،  مما ال ،مرر ممن حاوم   لم  تلمأ الم  مواات التمي تع م  ب،يمال الع،ما ات 

أهر  الجهو  ال ،يالها أي مو عها،  لمأ .. م واألحكام الم رو   والم  و،  والم تح،  للمرأ  الم ل
أل،رممي لممم  قممل نممالم قممم ن،ممر التمماا خ أل التكمماليف ال ممرنير  مممن  ممال  وز مما  و مموم وحمم ر و ممدق  وسمموافا 
 يتلمممف أيهممما الرومممان نمممن ال  ممما ، أو تيتلمممف أيهممما ال  ممما  نمممن الرومممان، أال صمممو  المممواا   أمممي فمممر  
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جعمل  مرف الجهمو  أمي الحمد ث ن هما خرووما نلم  الجما ر ، التكاليف لم ت ررق بمين اومل واممرأ ، ممما  
 . واستررا ا أيما ال   ،غي االستررا  أيي ال،ت ، و لأ لو وحها ووالئها

نل  أ،ري حر ر ب ا تقر ر القون الصر ّ بأ،ري   ا  ال ما س،د تأ يلي وتحقيقي وتحر مر  ممن  مول األ مل أمي 
وال  ا  أي تلأ التكاليف والحقوق والواو،ات، أإلر فمرا ال التكاليف اثلهير ، وفو الت و   بين الروان 

 ع ممممي نممممدم ووممممو  تكمممماليف وحقمممموق وواو،ممممات خا رمممم  بأحممممدفما  ول اآلخممممر،    مممممن المعلمممموم ألر اممممم  
اسممتث ا ات أممي بعمم  الحقمموق والواو،ممات ال ممرنير ،  ممما فممو الحممان أممي ،صمماب ال ممها   بال  مم،  للمممرأ  

سممتث ا ات ال  جمموز التعممدر  نليهمما بممدنور الم مماوا  والت ممو  ،     لر وأ،صمم،  ال ممرائ  وسمموافا، أهممر  اال
 . لل رع مقا د ولير  أي اختصا   لر واحد من الروان وال  ا  ب،ع  فر  األحكام

و ع ي فرا ألر االنتدا  بهرا المرتكم   قتضمي  مروا  االنتمدا  باالسمتث ا ات ال مرنير  النت،مااات حكيمم  
االنتمدا  بالت مو     ا  مال ال مرع لمم  عتمدر بهما،  مما ال  جموز االنتمدا  بعمدم  أمال  جموز.  علمها الم ررع

 . الت و     ا  ال ال رع قد انتدر بي

وب ا  نل  فرا، أإلر ال صو  الواا   أي أ،ص،  ال ها   وال رائ   جمب ال مم ون ن مدفا، وال حاوم   لم  
والعمما ات والتقاليممد، بممل ال بممدر مممن االلتمم ام لممير أن اقهمما، أو ابممم ت  مميرفا بممالظروف واألو مماع واألحمموان 

﴿واست مهدوا همهيد ن : أقولمي تعمال . بتلأ ال صو  الصر ح ، وال  جوز اليروج نليها تحت أ ر اائل
،  عمدر فمرا 222: من اوالكم، أإل لم  كو،ما اولمين، أرومل وامرأتمال مممن تر مول ممن ال مهدا   ال،قمر 

روممل أممي م ممأل  الممد ن،  ممما ألر قولممي ﴿  و مميكم اهلل أممي ،صرمما أممي وعممل هممها   المممرأ  ،صممف هممها   ال
أوال  ممم للممر ر مثممل حمم ر األ،ثيممين   عممد أ ضمما ،صرمما أممي  ممول ،صمميب الممر ر مثممل ،صمميب األ،ثيممين، أهممرا 
الحكممم والممر  ق،لممي ال  جمموز المممرئ تعممميم فممرا الحكممم نلمم  غيممر فممر  المحممان،  ممما ال  جمموز المممرئ 

   1.."  حرمتيمصا ا  فرا االستث ا  واالنتدا  نل

نل  أ،ري من الحر ر تقر ر  ألر ام  خالأا بين أفل العلم أي  ول هها   المرأ  تعدن ،صف همها   الرومل 
أي وميمع القضما ا والم مائل اسمت ا ا  لم  فمر  اآل م  وبعم  األحا  مث المرلقم   حمد ث ألميط همها تها 

 . ن  ول سوا وف الأ محقرقول  رول  لأ الحكم خا را بالد ..ب صف هها   الرول

و ،ر مما ل ميممل ممميال أ يممدا  لمم   لممأ الممرأ  الممر  ال  وسرممع مممن  ائممر  فممرا االسممتث ا  الت اممما باأل ممل العممامر 
الثابت  قي ا وقرعا، وانت،ماااا بمألر تعمميم االسمتث ا   عمدر قضما  نلم  األ مل العمامر و ميروا  االسمتث ا  أ مال 

خرمموا  أكر رمم  أممي تجمماوز الممدائر  التممي ،ممءر نليهمما وأضممال نممن فممرا، أممإلر اممم  . بممدال مممن أل  كممول أرنمما
 . ال رع  ل  سوافا، وتتمثل أي  ول  لأ مدنا   ل   حالن العقل محلر ال رع

                                                 
 . باختصار 17-12ص 7إعالم املوقعني ـ مرجع سابق ـ ج: انظر  1
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وبر،يع  الحان، ال  مكن اتيا  الحد ث الم اا  ليها أ ال ود دا أمي تعمميم  مول همها   الممرأ  ،صمف 
 يرا وتقر را لل ءر القرر،ير الر  بتر أي م مأل  هها   الرول أي  لر القضا ا،  لأ أللر الحد ث  عدر ت 

ولهممرا، . هممها   المممرأ  أممي الممد ن، وال  عممدر ت ممر عا ود ممدا أو ، مميا لممما  نر نليممي  لممأ المم ءر القرر،ممير 
أاألسلم االلت ام برات الدائر  التي ،ءر نليها القمررل واستصمحاب األ مل العمامر أيمما نمدا تلمأ المدائر ، 

مثل هها   الرول أي  لر هي  ما نمدا المد ن  مما ا،تهم   لم   لمأ اثممام الحم م وفو  ول هها   المرأ  
 .  ابن ح م م احمي اهلل

وزبد  القون،  ،ري ال بدر من االنتصام بهرا األ ل، وال بدر من اال،رمالق ممن فمرا المرتكم   لرمما فممر الممر  
بالتعرف نلم  أ ر ممن حقموق الممرأ ، أو واو،اتهما أمي ال مرع، أهمرا المرتكم   عمدر  ممام األممال لل،ماحثين 

 . نن التكاليف ال رنير  اليا ر  بال  ا 
 

  : مقاصد الشرع العامة يف التشريعات الواردة يف قضايا املرأةمراعاة : املرتكز الثاني
 لم  الممرا   ممال و مون أممين  اهميد  ل ن  ال اللوا  باأل ل العام لليراب ال رنير الر ي   األولم  بغيم  

أإ،رممي تتممم  لهممرا المرتكمم    ،غممي لل مماظر استحضمماا تلممأ المقا ممد الثاو مم  بممين ا ا مما ، اثلهممير مممن ت ممر عاتي
ال صمو  ممما  عصممي  هماال صو  العامرم ، واسمتجالئها  معا،اما أمي  بمراز تلمأ المعما،ي ال مامي  التمي ت تظم

تجمماوز ال ظممرات الج ئيرمم  الضمميرق ، ومممن امممر، أإ،رممي حممر ر بال مماظر مممن مممن  ممرب ال صممو  بعضممها بمم،ع ، و 
 : التالي الكلير  المقا د الت ،ع ب

قيام بمهمام اليالأم  هلل أمي األاض، ونمماا  الكمول مقصد تكامل الج  ين أي ال: المقصد األون
 . وأد الم ه  المرا  هلل ولر واللي

 لر مقتض  فمرا المقصمد  تجلم  أمي اغ،م  ال مرع الوا مح  أمي ووموب تعماول الرومان وال  ما  أمي القيمام 
 مكممن بممأ  بهممر  المهممام بصمموا  متكاملمم  ال مكممال أيهمما للت ا ممل أو الت مماأر أو الت مماأط، انت،مماااا بأ،رممي ال 

حممان  مممن األحممموان ألحممد م هممما القيمممام بهممر  المهممام  ول اآلخمممر، مممما   ممتل م تكاملهمممما وتعاو،هممما أمممي 
 . تحقيد فرا المقصد األولر 

تلأ ال صمو  المواا   أمي المر ر ومل   ح    من و مكن للمر  مالحظ  فرا المقصد من خالن استقرا  
الأ  هلل ونماا  الكول، حيمث  لر تلمأ ال صمو  تجماوزت الحكيم  زا  تكليف اث، ال بالقيام بمهام الي

م أ ال ا وت،عاا م تيصيء سائر مهام اليالأ  هلل ونماا  الكول بأحد الج  ين  ول اآلخر، بل  ،رهما ،صرمت 
والمؤم مول والمؤم مات بعضمهم ))أي  ثير من األحيال نل  وووب تعاول  ل واحمد م همما،  مما أمي قولمي 

معروف و  هممول نممن الم كممر و قيمممول الصممال  و ؤتممول ال  مما  و ريعممول اهلل واسممولي أوليمما  بعمم   ممأمرول بممال
)) وأممما ر ممات (( مممن نمممل  ممالحا ممن   ممر أو أ،ثمم ))، وقولمي ((لر اهلل ن  مم  حكمميمأول مأ سمميرحمهم اهلل  
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 لر اهلل  مأمر بالعمدن واثح مال و  تما     )) ور م  (( واسمتيل كم أيهما(( ))  ،ري وانل أي األاض خلي  
 . أقد وا ت  لها تقر راا لوووب تكامل وت او  الروان وال  ا  أي القيام بهر  المهام(( القرب 

م المتصممل  ت مماو  الج  ممين المرلممد أممي سممائر التكمماليف والت ممر عات واألحكمما: المقصممد الثمما،ي 
 . بالع،و  ر  المرلق  واليضوع التامر لليالد األحد

 تجل  فرا المقصد أي انتما  ال ااع م،دأ ال مولير  واثاالقير  أي تكلي ي  مال الج  مين القيمام بجميمع 
، وفممر  ال مممولير  ملحوظمم  لل ممااع أممي  مقتضمميات الع،و  رمم  هلل واالست ممالم التممامر لممي  ول تمييمم   أو ت ضمميل 

د  خرماب التكليممف أممراا و،هيامما، تأ يمدا نلم   و،ممي خراباما هممامالا لكمال الج  مين أممي الغالمب األنمممر، توحيم
سمممالم بأا ا،مممي اليم ممم ، اث ممممال بأا ا،مممي ال مممتر ، و  اثأال صمممو  ال مممرنير  المممواا   أمممي همممأل الع،ممما ات  

 لرهممما تقر مممٌر   ح مممال بتجليراتمممي، و مممرلأ الحمممان أمممي ال صمممو  المممواا   أمممي المعمممامالت، وال ياسمممات،اثو 
 . وتأ يٌد نل  ت او  الج  ين أي سائر فر  التكاليف، وال ت ا ل بي هما ال،ت 

مقتض  فرا المقصد ألر  ال الج  ين مياامٌب بداوم  مت ماو   ب مائر التكماليف الممأاوا  نمن ال مرع  لر 
 ليهمممما   بمممل  لَّ سممموا  أمممي بممماب العقائمممد، أم أمممي بممماب الع،ممما ات، أم أمممي بممماب المعمممامالت، والعقوبمممات، 

ت،عمات تلمأ التكماليف اواباما ونقاباما، وبع،ماا  أخمرر، نلم  سم،يل المثمان   ا  مال م  مما سميأتي م   متحقال 
القيممام بمهممم  اليالأمم  هلل، ونممماا  الكممول تكلي مما  ثمماب نليممي المممر ، أممإلر  ممال الج  ممين ميااممب بهممرا 

ال،تممم   بي همممماا مممممااال ال ت ا مممل التكليمممف أ مممال ا، وال  يمممتءر بمممي أحمممدفما  ول اآلخمممر، و  مممتحقال اوابممم
 .است ا اا  ل  فرا المقصد
 . ت او  الج  ين أي استحقاق ت،عات التكاليف ال رنير  امتثاالا وامت اناا: المقصد الثالث

 قمممررا ح ممماع ال مممرع نلممم  م،مممدأ العمممدن والم ممماوا  أمممي المجمممازا  والمعاق،ممم ، أمممإ ا  مممال  لر فمممر المقصمممد 
لهمممما بداوممم  مت ممماو  ، أمممإلر  لمممأ  ليمممل نلممم  ت ممماو هما أمممي التكممماليف، الج  مممال  تقاسممممال ت،عمممات أأعا

وبتع،ير رخر،   ا  ا،ت المرأ  ال تيتلف نن الرول أي استحقاقها  ات العقوبات التمي   متحقها الرومل 
ن د ااتكابها تلأ الميال ات ال رنير ، أإلر فرا  ع ي أ،ري ال   ،غي لهما أل تيتلمف نمن الرومل أمي تحممل 

 . ليف واستحقاق  ات الثواب الر    تحقري الرول نن امتثالي بتلأ التكاليفتلأ التكا
 ،ري  مكن للمر  أل  لح  فرا المقصد الهامر أي ،ءر ال ااع أمي  ثيمر ممن األحيمال نلم  ، مي ال مرق بمين 

  مر أو من نمل  الحا ممن ))الرول والمرأ  أي استحقاق ت،عات األأعان واألنمان،  ما أي قولي تعال  
وقولمي (( والمؤم ول والمؤم ات بعضهم أوليا  بع   أمرول بالمعروف، و  هول نن الم كر))وقولي (( ،ث أ
ال ا،يم  وال ا،مي أاولمدوا  مل واحمد م همما ))وقولمي (( و ا  بمما   م،ا وال ااق وال ااق  أاقرعوا أ د هما))

كأ،مما قتمل ال ما  وميعاما، وممن أأو أ ما  أمي األاض، من قتل ،  ا بغير ، مط أ،ري )) وقولي (( مائ  ولد 
أهممر  ال صممو  وسمموافا تتضمممن الت اتمما  لمم  انت،مماا ال ممرع مقصممد (( أحيافمما، أكأ،رممما أحيمم  ال مما  وميعامما
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ومقتضم  فممرا المقصممد، االنتممدا  . مرانما  م،ممدأ العممدن والم ماوا  أممي المجممازا  والمعاق،م  لكممال الج  ممين
 ! اق ت،عات تلأ التكاليف مجازا  ومعاق، بت او  الج  ين أي التكاليف وت او هما أي استحق

استحضماافا ن مد الهممر أمي ال ظمر أمي ،ح مب ألر من المقا د ال رنير  التي م بصوا  مقتض،  م فر  بع  
 .    الت مت، والت يب ج ،ي ،  عصم ال اظر من الغلو، و سائر القضا ا والم ائل المتصل  بالمرأ 

 

استصحاب القواعد الكلية األصولّية والفقهّية عند انعدام الصريح من : املرتكز الثالث
 : النصوص

ليط ممن ا مب أمي ألر ال صمو  ال مرنير  العامم  تعمدر م أمي حقيقم  األممر م موورهمات اسمت ،م م هما المت قهم  
الكمممر ال اخممر مممن  واأل ممولير  وملمم  ح مم   مممن القوانممد والم،مما ئ الكليرمم  تي مميرا نلمم  ال مماظر أممي  لممأ

اسمممتيال  األحكممام بصممموا  سل مممل  مي رمممر ، نلممم  لالوتهممما  االوتهمما ات وال ظمممرات، ونو،اممما للمتصممدر  
 . ن د ا،عدام ال صو  الصر ح و لأ 

االسمتعا،   م،اهمر   وب ا ا نليي، أإ،ري حر م بال اظر أي ميتلف م ائل المرأ  التي لم ت ملها ال صو  ب،يال
، و لممأ بغيمم  معرأمم  حكممم   وال ظممائرتممب القوانممد، و تممب األهمم،االتممي تعمم ُّ بهمما  القصممور بتلممأ القوانممد 

ال ممرع أيممما   ممتجد مممن قضمما ا ، ممو ر ، وممما  رممرأ نلمم  القضمما ا القد ممم  مممن ترممواات وتغيممرات تترلممب 
 . التحقد من مدر ا،دااوها  من القضا ا الم صو  نليها سابقا

بالعد د من تلأ القواند األ ولير  وال قهير  الك،مرر،   قانمد   لر مقتض  فرا المرتك ، أل  تمر االستعا،  
قانممد  األ مل أممي األهميا  اثباحمم ، وقانممد  ، وقانممد  ال،ممرا   األ ملير ، األ مل بقمما  مما  ممال نلم  ممما  مال

األ ل أي المعامالت اثباح ، وقانمد  ال   كمر تغيمر ال تمور بتغيمر األزم م  واألمك م  واألحموان ، وقانمد  
ا م م وط برنا   المصالّ، وقاند   ا  الم اسمد مقمدرم نلم  ولمب المصمالّ، وقانمد  ال   كمر حكم الح

د  ال  ،كاا أمي األ ل برا   الرم ، وقانتغير ال تاور بتغير األزم   واألمك   واألحوان والتقاليد، وقاند  
ال،متر أمي قضما ا الممرأ  ب ن مد الهممر بهما سم ت ا  أهر  القواند ومثيالتهما   ،غمي اال.. الخ م ائل االوتها ،

 .  التي لم ت ملها ال صو  ال رنير  ب،يال م،اهر
 

االعتداد األمني مبآالت األفعاال عناد اّاّم بتطبياح األحكاام الاواردة يف       : املرتكز الرابع
 : قضايا املرأة

من المعلوم بداف ا ألر الو ون  ل  المرا  اثلهير من ال صو  ال  ع ي بمأ  حمان  ممن األحمون ،ها م  ال ظمر 
االوتهممما  ر، بمممل امممم  ،ظمممر اوتهممما  م رخمممر  جمممب أل  عقمممب  لمممأ، وفمممو ال ظمممر المممر    ممممريي األ مممولير  

أممين  بمين وحمي ال مما    مما،اا لح من تر،يمد الممرا  اثلهمير، وتحقيقاما لمربمتحقيمد الم ماط باالوتها  أي 
 . ووابع األاض
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مآالت األأعان ن د الهمر بتر،يمد األحكمام المواا   أمي قضما ا الممرأ ، ومن ف ا، تأتي أفمير  انتدا  ال اظر ب
ومقتض  فرا األسا ،  روا  ابم األحكام بمآالتها، أإ ا  ا،ت مآالتها م  مد ، وومب  ا فما، وأمما   ا 

 . ب ول،ها ا،ت مآالتها م  ع ، أإ،ري  ج
 لر فممرا المرتكمم   ممروم الممربم بممين األحكممام ومقا ممدفا مممن وهمم ،  ممما  ممروم الممربم بممين األحكممام ومحممان 
تر،يقها، و ال األمر ن مقصو ال ومعت،رال هرنا، أاألحكام التمي ال ت ضمي  لم  تحقيمد المقا مد ال مالف 

تر،يقهما نلم  الواقعمات ال،عمدام    رفا   ،غي تأويلها أو تعد لها، و رلأ الحان أمي األحكمام التمي  تعمرا
 .    هرط من هروط التر،يد، أإ،ري  جب تعد لها أو تأويلها  ل  حين تواأر وميع هروط التر،يد والت م  ل

 قممررا اللموا  بممداوات الم مماأع والم اسمد المترت،مم  نلم   ا،ممات حممدر أو مرتكم  إلر فممرا الوأضمال نممن فمرا، أمم
نلمم   لممأ الحممدر أو الواوممب، أميمم ال المصممالّ والم اسممد واوممب ممما  ام ال ممرع تجمماوز نممن الت صمميء 

 جمممب االنتمممدا  بمممي لمعرأممم  ممممدر ا، مممجام الحمممدر أو الواومممب الم مممتحد  ممممع مقا مممد ال مممرع ال مممامي  
  . وغا اتي العليا

وب ممما  نليمممي، أمممإلر االنتمممدا  بحمممدر أو واومممب م مممتحد   توقمممف نلممم  ممممدر مممما  تحقمممد أمممي  لمممأ الحمممدر 
ا  للم  د ، أكلر حدر ا،،   نل  ولمب م  عم  معت،مر  وومب ول،هما، و مل والواوب من ولب للم  ع  و 

حمممدر أو واومممب أ رر  لممم  م  مممد  معت،مممر ، ووممممب  ا فممما و أعهممما، و  ا تعمممااض أمممي الحمممدر أو الواوممممب 
الم ممتحد  الم  عمم  والم  ممد ، اورممّ بي هممما بالمرورحممات المعت،ممر ، وأفمرهمما بعممد الكثممر  والغل،مم ، أممإ ا  

لحممدر أو الواوممب أنظممم،  ممال  ا فمما مقممدرما نلمم  ولممب الم  عمم ، وأممما   ا  ا،ممت  ا،ممت الم  ممد  أممي ا
 . الم  ع  في األنظم واألغلب، أإلر  لأ الحدر  قرر و ث،ت، و قدرم نل   ا  الم  د 

لتقر ممر  م قانممد  مرانمما  المصممالّ والم اسممدتحكمميااللت ممات  لمم  المممآالت مممن خممالن وبر،يعمم  الحممان،  لر 
، ال  توقممف ن ممد حممدر معرأمم   اومم  الم  ممد  والم  عمم ، و ،رممما    ممحب حممدر م ممتحد  أو واوممب ود ممد

 . نل  الترويّ بين  اوات المصالّ المتعاا  ، والمتأاوح  أي تلأ الحقوق والواو،ات
واومب  أعل  س،يل المثان، ممن المعلموم ألر العممل حمدر ممن الحقموق الم مرون  للرومان وال  ما ،  مما أ،رمي

نل  الروان وال  ا  معا، بيحد ألر نمل المرأ  المت وو  خااج الم مم ن ال بمدر أيمي ممن االحتكمام  لم  قانمد  
المصلح  والم  د ، أإ ا  ال أي خرووها مصلح  ااوح   أل تيمرج للتر،يمب  والتوليمد وسمور  لمأ، 

أل  م عهمما مممن العمممل ممما ام  أإ،رممي  جممب نليهمما اليممروج، وال  جمموز لهمما أل تمت ممع،  ممما ال  جمموز ل ووهمما
 . المجتمع محتاوا  ل  خدماتها وخ،راتها

ونليي، أإلر مرانما  المصملح  والم  مد  ممن الضموابم المهمرم  التمي تعمين الم مررنين نلم  تقمد ر األ ملّ 
 . واأل وم واألأيد من حقوق المرأ  وواو،اتها
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االساااتفادة مااان متتحتااانات العاااادات واألعااارا  الااا  ال تعاااار      : املرتكاااز اساااام  

 : النصوص العاّمة الصرحية، وال تصادر املقاصد الكلّية الثابتة

لقممد قممررا أفممل العلممم بال قممي والقوانممد  ات  مموم القانممد  الكليرمم  الك،ممرر التممي تقممررا بممألر العمما ر  محكرممم ، 
القوانمد، أمإلر مقتضم   لمأ أل  يتلمف ال ماظر المت م،ع بالمقا مد  لم  وأررنوا نن فر  القاند  ن رات 

الكليرمم  الصممر ح ، والمقا ممد العامرمم  مممع ال صممو  م، مم ا ومع مم ا األنممراف التممي ال تتعممااض تلممأ العمما ات و 
 . الوا ح  الواا   أي قضا ا المرأ 

 لر فرا المرتك   روم الت ر د الجا ر بين تلأ العا ات واألنمراف التمي تصما م ال صمو  الصمر ح  العامرم ، 
وت ررغها من معا،يها بدنور سدر الراائع الم تعل  نل  حين غمرر ، وبمين تلمأ العما ات واألنمراف ال مد د  

 . التي تحقرد مقا د ال صو ، وت عرل معا،يها بصوا  أمي  
أممي بعمم  المصمما م  لل صممو   تمثممل أيممما ، ممهد  اليمموم والعمما ات  مموع األون مممن األنممراف أ،ال  مم،  لل

م ع المرأ  الم لم  م ظلماا وندوا،اا م ممن التعلميم ب مكل نمامر أو ممن بعم  مجاالتمي  مناألقراا اثسالمير  
، وم عهما بصموا  وا مح  ممن الم ماا   اث جابيرم  ال انلم  أمي الحيما  ال كر رم ،  واالوتمانيرم ، ب كل خما ر

واالقتصا  ر  وال ياسير ، و لأ برا ع  م ع االختالط بالروان حي اا، وبمدنور م مع ال ت م  اموااا، أ،مدالا ممن 
معالجمم  األو مماع المعوومم ، وت ممد دفا،  ممتم االنتممدا  نلمم  حرممم  ال صممو  العامرمم  بمصمما اتها، و حممالن 

لالسممممت  ا  أو االسممممت ا   بح مممم،ا،ها  نممممراف ال تصمممملّأهممممر  العمممما ات واأل. العممما ات واألنممممراف محلهمممما
 . مصا م  وميال   لل صو 

، أيتثمممل أممي تلممأ العمما ات واألنممراف التممي الصممحيح  وأممما بال  مم،  لل مموع الثمما،ي مممن العمما ات واألنممراف
وا   ا، أممإ مال ح ممن ت   لهمما ممبربرهمما بممالواقع المعمماش بغيمم     ممت ا  م همما لضمم،م معمما،ي ال صممو  العامرمم 

رأ  نل  التعليم، وال وار، وال،يع ، والح م، ، وال،يمع وال مرا ، وغيمر  لمأ ممن همت  نن ال رع حثر الم
مجممماالت الم ممماا   اث جابيرممم  وأرممممرت للممممرأ   اأرممم  الوسممممائل وال ممم،ل المعي ممم  لهمممما نلممم  االمتثمممان بتلممممأ 

 . التكاليف، ولم تصا افا بم عها المرأ  سدًّا للراائع الموفوم  المصا م  لل صو  م،  ا ومع  
العممما ات استحضممماا فمممرا المرتكممم  ممممع   ما،مممي الصممماام بكمممول ونليمممي، أإ،رمممي حقيمممد نلممم  ال ممماظر الحصممميف 

لل صمو  ال مرنير  الوا مح ، وخا مع  لهما، وبالتمالي، أإ،رمي  جمب تحكميم ال صمو  أيهما،  اواألنراف ت،عا 
لغمما  و خضممانها لمقتضممياتها ومقا ممدفا، وال  جمموز تيصمميء ال صممو  الصممر ح  بهمما لممما أممي  لممأ مممن  

لل صمممو  و برمممان لمقتضمممياتها، وتعريمممل لمقا مممدفا، ألمممو وممماز تيصممميء ال صمممو  الصمممر ح  بالعممما ات 
واألنممراف الم ممتحدا  بعممد ا تمممان الرسممال ، أممإلر  لممأ  ع ممي ت،ممد ل األحكممام ال ممرنير   لهمما و خضممانها 

واحمم اهلل . لرغ،ات العا ات واألنراف والتقاليمد، وال  ي م  مما أمي  لمأ ممن همرم وخمروج نلم  الجما ر 
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العالمر  المجدر  ال يخ مصر   ال اقا  ن د ما ،ءر نل  فرا األمر برر ق  نلمير   قيق  نميقم ، أقمان مما 
 : ،صري
، أممإلر فممرا العممرف ال  عت،ممر، وال  صمملّ "..   ا  ممال العممرف المعممااض للمم ءر العممامر حا امما بعممد  لممأ المم ءر

ا نامرمماو أللر العممرف الحمما   فممو امماائ بعممد أل ميصرصمما للمم ءر الت ممر عير بات مماق ال قهمما  ولممو  ممال نرأمم
ا م مممر  مممدوا  نمممن ال مممااع أمممإ ا سممما  . حممدر  م هممموم الممم ءر الت مممر عير، وممممرا  ال مممااع م مممي، وأ ممم،ّ ،اأمممرا

تيصيصي بعد  لأ بعرف ااائ ميالف لي،  ال  لأ ، ياا لل ءر الت ر عير بمالعرف، وفمرا غيمر ومائ ، 
ال ر ع  بأنراف ااائم  تلغيهما، وتحملر محلرهما، أمال  ،قم  لل مرع    لو واز أل رر  ل  ت،د ل معظم أحكام 

وال أممرق بمممين العممرف العملممير والعمممرف الل ظممي أممي نمممدم  مملوح الرمماائ م همممما لتيصمميء الممم ءر . مع مم 
  1 .."ال ابد نليي، بل العرف الل ظي الحا   فو أبعد نن الصلوح لهرا التيصيء

ممن هممأ،ي الحيلولمم   ول مصمما ا  معمما،ي ال صممو  العامرمم ،  فممرا المرتكمم االسممت ا   مممن  لر  م و  القممون، و 
حصمممر  ائمممر  االسمممتعا،  واألنمممراف الم مممتحدا  ممممع حا ميممم  ال صمممو  الصمممر ح  نلممم  العممما ات وتأ يمممد 

الصممممحيح  المعي مممم  نلمممم  ب ممممم معمممما،ي ال صممممو  نلمممم  الواقعممممات واالسممممت ا   مممممن العمممما ات واألنممممراف 
 . الميتل  

التممي ،ح ممب ألر اال،رممالق م همما ن ممد الهمممر ب،يممال المممرا  يرمم  الم  ممو   العلمفممر  فممي مرتكمم ات الم هجيرمم  
 مممن ال مممرم والغلمممو والت ممممت رأ  م حقوقممما وواو،مممات م  حممممي العمممالماثلهممير  زا  ميتلمممف م مممائل الممم

 . ، وسالس ا أي الت   ل، مما  حقرد لي اها اا أي ال ظر، وسدا اا أي الر   ، ووواف  أي التأ يلوالت يب
 
 

                                                 
1
 . باختصار  800-988ص 3ج( م7869دمشق، مطبعة طربني، طبعة عام )املدخل الفقهي العاّم ـ مصطفى الزرقاء ـ : انظر  
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 الثاني الفصل

   1يف املرأة ال  يراد ّا توّلي الواليات العاّمة
 

لمميط مممن هممأر أممي ألر ال مماح  ال كر رمم  المعا ممر  تعمم ر اليمموم بدااسممات نلميرمم  ،ا ممج ، وأبحمما  أكر رمم  
متعمد   ن مي أابابهمما و،اسمجوفا قممد ما وحمد ثا بالحممد ث الم صرمل حي مما والمموو  حي مما رخمر نممن  ثيمر مممن 

لم  سوا  أي بيال ومل  الحقوق الثابت  لها، أو أمي بيمال تلمأ الوظمائف والم مؤوليات قضا ا المرأ  الم 
التممي   ،غممي أل تمم ه  بهمما أمممي العصممر الممرافن، أو أممي بيممال تلمممأ  التحممدر ات التممي تواوههمما أممي العصمممر 

 . الحا ر
ير ا مين بيحدا ألر ال اظر الممعن أي  ثير ممن تلمأ الدااسمات واألبحما   جمد حضمواا خجمال لتأ ميل نلمم

للمرأ  التي  دوا حولها  ل تلأ التحليالت واالوتها ات، واآلاا ،  ما  جد الممر  خلرما م هجيرما أا حما 
بممين المممرأ  بو مم ها مكلر مما خلمموا مممن األنممراا ال ممرنير  التممي ترأممع ن همما بعمم  التكمماليف و ئيرمم  أو  ليرمم ، 

ر المتأممل  ل مي أمي  ثيمر ممن األحيمال حصمرا بمل  لر ال ماظمكلر ا  ات أنراا هرنير  معير م و والمرأ  بو  ا 
غير مو ونير وتر ي ا م راا نل  قضا ا تتعلد بالمرأ  المت وو   ول سوافا من ال  ا ، مما  وحي لل ماظر  
 ول ال صو  واألحكام ال رنير  الواا   أي قضا ا المرأ  ال ت ر،د م بأ  حان من األحوان م نل  الممرأ  

 . غير المت وو 
را، أإلر المتأمل أي ولر تلأ الدااسمات واألحكمام التمي وما ت قمرائّ ال،ماحثين والمهتممين وأضال نن ف

بال مأل ال  ممو ر أممي العممالم  جممدفا  ااسممات تتجمماوز  ممياغ  م هجيرمم  ا ممي     تضمما  بهمما ن ممد الهمممر ب،يممال 
حا مر   وظي   أو حمدر أو واومب ممن وظمائف الممرأ  وحقوقهما وواو،اتهما، ممما  جعمل الع موائير  والت متت

 . بالقو  وال عل أي تلأ الدااسات والكتابات القد م  والحد ث  نل  حدر سوا 
و  مممماأ   لمممم  فممممرا، أمممممإلر ال مممماظر الجمممما ر أيمممممما ، مممم  للمممممرأ  الم مممملم  ممممممن تلممممأ الحقمممموق والوظمممممائف 

  أمي والم ؤوليرات ال كر ر  واالوتمانير  واالقتصا  ر  وال ياسير  التي   ،غمي أل تم ه  بهما الممرأ  الم ملم
المجتمع،  جد ألر  ،رها وتحد دفا  كول أمي  ثيمر ممن األحيمال خا معا خضمونا وا محا لمما اسمتحكم 

 . من نا ات وتقاليد وأنراف ال لما  لرت نليي وا حات ال صو  والمقا د

                                                 
1
استحقاق تصرف عام يف الدين والدنيا على املسلمني، " للوالية العامة تعريفات متعددة، من أمّهها تعريف ابن جنيم احلنفي الذي عّرفها بأهنا  

شرح كنز الدقائق البحر الرائق : باختصار انظر".. رياسة عاّمة يف الدين والدنيا خالفة عن النيّب ـ صّلى اهلل عليه وآله وسّلم"وبعبارة أخرى يراد هبا
 .  302ص 7، ورد احملتار ج793ص71ج
 
 
 



19 

 

أ،ممدال مممن أل تكممول ال صممو  ال ممرنير  الثابتمم  المممال  الممر   ممال  بهمما لضمم،م تلممأ الحقمموق والواو،ممات 
والم ؤوليرات، أإلر  ثيمرا ممن التقاليمد والعما ات واألنمراف تم احم ال صمو  وتؤخررفما أمي أ ثمر والوظائف 

وبدال ممن أل تكمول ال صمو  الصمر ح  الوا مح  حا مم  نلم  ل نن مرت،  االستدالن واالست ،اطو األحيا
الم قممون  تلممأ العمما ات المواوامم  والتقاليممد الواأممد  وخا رمم    ا الح أممي األأممد أ ،مم  تعممااض بممين  ممر ّ

 ال صمو  ال مرنير  ثيمراا ممن م ألر   جمال وممواو  العما ات والتقاليمد، أمإلر الواقمع ال كمر ر ال مائد  قمررا م ب
تلمأ ،  مما  قمررا فمرا الواقمع ألر الم متحدا  ليوم م بقدا  قا ا م تابع  للتقاليد والعا ات واألنمرافى  اأم 

 ! ي األول  باالنتدا  واالنت،اا والحا مي باتت فالعا ات والتقاليد واألنراف 
ولهرا، أال غرو أل ت تعش أي نالم المؤل ات والكتابات واألبحا  والدااسات حون قضا ا المرأ  سموق 
التأو الت الترو عير  المتكل   ألن اق ال صو  ال رنير  الصمر ح  الوا مح ، و لمأ لت  مجم معما،ي تلمأ 

أل  أميات واألنمراف والتقاليمد الواأمد ، بمل ال نجمب أمي همي  ال صو  ومقا دفا مع م متقرات العما 
 صا ا ند  من ال،احثين والكمات،ين والممؤلر ين أمي الم مأل  ال  مو ر  معما،ي العد مد ممن ال صمو  ال مرنير  

 !الصر ح  الوا ح  خضونا ل نراف والعا ات المواوا  والتقاليد الواأد 
علمم وال كمر مما   رمو  نليمي فمرا المم ه  ال مائد ممن  ميم بر،يع  الحان، ال  ي   نلم  أحمد  ممن أفمل ال

م هجير، وهتات أكر ر، وحيد  مو ونير ، وخروج ممقوت نل  الجما ر ، أضمال نمن  و،مي انتمدا   مااخا 
التمممي تجعمممل  نلممم  المقمممرراات ال مممرنير  والعقليرممم  والم رقيرممم  الوا مممح  أمممي الم مممأل  االسمممتداللير  والتقر ر رممم 

وال م   ال ،و رم  الصمحيح ، الصر ح  الكتاب ،صو  ل  لين األولرين األنظمين، أن ي  األولير  واألولو َّ 
سمممدر  اائمممع +استصمممحاب+استح مممال+قيممما )تمممأتي بعمممدفما أ وات االوتهممما  المعروأممم  باأل لممم  الت،عيرممم  و 

بح مم،ا،ها وسممائل وأ وات  للت،يممال، والت  ممير، والتو مميّ  ول انتممدا   نلمم  الصممر ّ ..( نممرف+ وأتحهمما
 . ما، والوا ّ الجلير أيهمام ه

الدااسمات الحد ثم ، العد مد ممن الم هجمير ال مائع أمي  إ،ري ال بدر من مكاأح  فرا الج موحب ا  نل  فرا، أ
الكتابممات واألبحمما  الم  مموو   زا   ثيممر مممن فممر  الميال مم  ال كر رمم  ال ممائد  أممي  ال بممدر مممن تصممحيّ و 

مكا،تهمما األولمم  وأوليتهمما ومروعيرتهمما الصممر ح  الوا ممح  ال ممرنير  قضمما ا المممرأ  الميتل مم  لتعممو  لل صممو  
 . أي بيال أحكام ال رع أي تلأ القضا ا والم ائل

نلممم  ألر تصمممحيّ اليلمممل المروعمممير ال  توقمممف ن مممد  لمممأ الحمممدر، بمممل ال بمممدر لحر ممم  التصمممحيّ التأ ممميلير 
الحصمر غيمر العلممير المو ونير لهمرا الحيمف الم هجمير الميميرم ممن أل تغ م  مما  مموج اليموم ممن ظمافر  

للمرأ  التي  تعمرض الكترماب والم كرمرول ل،يمال حقوقهما وواو،اتهما أمي الممرأ  ال ووم ، ووعمل  مل األحكمام 
بمل  لر نمد اا . األم الم مغول  بتربيم  األب ما  ال رنير  الواا   أي الم مأل  ال  مو ر  هم،ي خا رم  بتلمأ الممرأ 

ال  كت ي بمرلأ الحصمر غيمر المو موني، بمل    مد أمي  غير   ير من تلأ الدااسات والكتابات الحد ث 
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الحصممر بجعممل األحكممام ال ممرنير  متووهمم  بالداومم  األولمم  واألسمما   لمم  تلممأ المممرأ  المت وومم  الم ممغول  
بتربيمم  األويممان الصمماند ، مممما  مموفم بممألر أحكممام ال ممرع ال تيااممب سممور المممرأ  المت وومم  األمر، وبتع،يممر 

تلمأ الدااسمات والكتابمات غيمر المو مونير  م ألر الممرأ  ما ت تهي  ليي ب ا  نل   رخر،  لر للمر  أل  عتقد م
منا م مموالت  بتلمأ األحكمام ال مرنير ،  غير المت ووم  والممرأ  المت ووم  غيمر الم مغول  بتربيم  األويمان لا ح

 !  ما أي فرا األمر من  يد وحجر وال  ي  
والدااسات الحد ث  حون قضا ا المرأ  تجاوز فرا الرمرح ب ا  نل  فرا، أإ،ري حر ر بالكتابات واألبحا  

التعميمير غير المؤ رل، واالبتعا  نن اليلم بين األحكام ال رنير  العامرم  لجميمع المكل مين سموا  أ ما،وا 
 !! اواال أم ، ا ، وتلأ األحكام اليا ر  التي تيءر بع  ال  ا   ول بع 

بممات االبتعمما  نممن اليلممم بممين األحكممام الثابتمم  واألحكممام  ممما   ،غممي لتلممأ الدااسممات واألبحمما  والكتا
الراائ ،     ،ري من المعلوم ألر بعم  العموااض التمي ترمرأ نلم  ال  ما  تمؤارر أمي التم امهن بم،ع  واو،ماتهن 

مما  ووب االبتعا  نن انت،اا  لر األحكام المواا   أمي الممرأ  الم ملم  أحكامما . ووظائ هن وم ؤوليراتهن
حوان واألزمال واألو اع، وقابلم  للتر،يمد نلم   مل اممرأ  أمي  مل األحموان والظمروف بغم  مرلق  نن األ

ال ظر نن األنراا واألو ماع ال مرنير  التمي  مكمن أل تحمون بمين الممرأ  واالمتثمان بتلمأ األحكمام والقيمام 
 . بتلأ الم ؤوليات

لت ر ممد بمممين األحكممام الثابتممم   لر المو ممونير  الم  ممو   ن مممد التعامممل ممممع ميتلممف قضممما ا المممرأ  تقتضمممي ا
واألحكام الراائ ،  ما تقتضي الت ر د بين ا،وت األحكام وتر،يقها نل  الحماالت والواقعمات واألو ماع، 
    لر ا،وت الحكم ال  ع ي بالضروا   مكا،ي  تر،يقها أي  ل األحوان،  ما ال  ع ي  مكا،يرم  ت مم  لها نلم   

  أي  و  ظروأها وأحوالها وقداتها نل  التمثل وندممي لتقر مر مما  لر امرأ ، بل  جب ال ظر  ل   ل امرأ
 صلّ لها وما ال  صملّ لهما، وفمر  المو مونير  فمي التمي أ رملها اثممام ال ماا،ير  ات  موم تحمت قانمد  

و ،ر ا ،يان االنتصام بأسط فر  القاند  ومقرااتها من األمموا ال كر رم  والم هجيرم  الهامرم  . تحقيد الم اط
ّر بمدو،ها التم ام مو مونير  أو نلميرم  ن ممد التعاممل ممع قضما ا الممرأ  الم ملم  وخا رم  حقوقهمما التمي  ال  صم

 . وواو،اتها ووظائ ها وم ؤولياتها
ونليممي، ألمم ن  ممال األ ممل ألر األحكممام ال ممرنير  الممواا    زا  قضمما ا المممرأ  الميتل مم  تعممدر أحكاممما هممرنير  

 ممل القمماار والثابممت ن ممد وميممع المحقرقممين ال  م ممع م بممأ  حممان  مممن اابتمم  لعممموم ال  مما ، غيممر ألر فممرا األ
األحمموان م مممن ال ظممر المتجممد  أممي تر،يممد تلممأ األحكممام وت ممم  لها نلمم  رحمما  ال  مما  ح ممب ظممروأهن 
وأحمموالهن وأو ممانهن التممي تيتلممف بمماختالف العمموااض واألو مماع،     لر بعضمما مممن العمموااض قممد تجعممل 

بعضممما ممممن األو ممماع قمممد تجعمممل الحكمممم ال مممرنير غيمممر م ر،مممد نلممم  الحالممم  التر،يمممد غيمممر ممكمممن،  مممما ألر 
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مممما  قتضممي  مممروا  االبتعمما  نمممن   ممداا األحكمممام  ول . المتجممد   بتجممد  األزم ممم  واألمك مم  واألحممموان
 !ر! التأ د من محان ت م  لها وتر،يقها

  بمال ءر الصمر ّ الوا مّ، أمإلر أعل  س،يل المثان،   ا انت،ر،ا ال،يع  حقرا من حقوق المرأ  ال رنير  الثابتم
 لأ ال  ع ي ألر  لر اممرأ   مالح  لممااسم  فمرا الحمدر، بمل ال بمدر ممن تمواأر همروط مو مونير  معت،مر  أمي 
تلممأ المممرأ  التممي تممو ر أ ا  فممرا الحممدر،  ممأل تكممول المممرأ  وانيمم  ومدا مم  لهممرا الحممدر   اا مما تامرمما  جعلهمما 

ا، و رلأ الحان أ ي قول ا بث،وت حدر اال ت ماب وحمدر العممل للممرأ  بصمر ّ ،صمو  ترم،رقي تر،يقا سد دا
الكتاب الكر م وال  ر  ال ر   ، أإلر ا،وت فرا الحكم نلم  الم متور ال ظمر ر ال  ع مي  مكا،يرم  قيمام  مل 
امرأ  بي، مما  ع ي ألر تر،يقي وت م  لي أي الواقع  قتضي االلت ات  ل  األو اع التي تعيش أيها  مل اممرأ ، 

 اع المرأ  المت وو   زا  فرا الحدر، تيتلف نن أو اع الممرأ  غيمر المت ووم ، بمل  لر أو ماع ال  ما  أأو 
المت ووات تيتلف من مت وو   ل  مت وو ، مما  ووب االبتعا  نن القون بووموب العممل خمااج الم مم ن 

العممل خمااج ال،يمت  أحكم. نل   ل امرأ ، واالبتعا  نن القون بحظر العمل خااج ال،يت نل   ل امرأ   
 يتلمف بمماختالف ال  ما ، حيممث  لر لكملر امممرأ  ظروأهمما وأو مانها التممي  تحمد  مممن خاللهما حكممم العمممل 

 ! بين الوووب وندمي، وبين ال دب وندمي
ّر ال،موح بحكمم ممن األحكمام ال مرنير  المواا   أمي ال مأل ال  مو ر حمالر أو تحر مما،  و  و  القون،   ا  م
أإلر  لأ ال  ع ي بالضروا   ح  ت مم  ل  لمأ الحكمم نلم   ملر ال  ما  وأمي  مل األحموان واألو ماع، بمل 

و تر،يقهمما أمممي  مممو  ال بممدر ممممن مرانمما  وملممم  ممممن القوانممد والضممموابم ن ممد الهممممر بت مممم  ل تلممأ األحكمممام أ
 !! األحوان واألو اع التي تعيش أيها ال  ا 

أممإلر المممرأ  بو مم ها مو ممونا ل حكممام ال ممرنير  ومجمماال لالوتهمما ات ال كر رمم  الميتل مم  نلمم  العممموم، و 
تعتر ها أحوان وأو اع وظروف ال بدر من االنتدا  بها ن د الحد ث نن حقوقهما أو واو،اتهما أو وظائ هما 

ابتعمما ا نممن   ممداا األحكممام الجمماف   المتجمماوز  أبعمما  ال مممال والمكممال وأارفمما أممي األحكممام  وم ممؤولياتها
  .واآلاا 

وب مما  نلمم  فممرا الملحمم  الم هجممير الضممروا ر حممون ا،مموت األحكممام وال ظممر أممي محممان تر،يقهمما وت ممم  لها، 
الت ممات واع   لمم  ألمميط مممن المو ممونير  أممي هممي    ممداا أحكممام مرلقمم  أممي قضمما ا المممرأ  وم ممائلها  ول 

فرا ال،عد انت،اااا  ل  ألر األحكام اليا رم  بمالمرأ  المت ووم  تيتلمف أمي  ثيمر ممن القضما ا والم مائل نمن 
األحكام اليا رم  بمالمرأ  غيمر المت ووم  أمي  ات القضما ا، بمل  لر وملم  ممن األحكمام التمي تيمءر الممرأ  

المممرأ  المت وومم  ولك همما لي ممت أممما ألوال ، وابممما  األمر ال  مكممن تر،يقهمما نلمم  المممرأ  غيممر المت وومم ، أو 
 ا،ت أما ألوال   ،اا، أتيتلف أحكامها وم ؤولياتها نن المرأ  األم ألا مان  مغاا، و ع مي فمرا  لمي ألر 
فر  االختالأات أي األحوان التي تعتر  المرأ  تؤ ر  م حتما م  ل  اختالف األحكام اليا ر  بمالمرأ  أمي  
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حوان،  لأ أل،ري من المت د نليي ن د نامرم  أفمل العلمم باأل مون ألر الحكمم  مرفب  ل حال  من فر  األ
و مم ون بممرفاب وزوان محلرممي، أممإ ا  ا،ممت اممم  أحكممام تيممءر المممرأ  المت وومم  حممالر أو تحر ممما، أإ،رهمما تعممدر 

  !مرأون  نن المرأ  غير المت وو 
ؤلر مات وأبحما  و ااسمات متكماار  ومما ، ممعي وزبد  القون،  لر ما تع ر بي ال اح  ال كر ر  من  تابات وم

اليوم بين ال  ي  واألخرر من أحكام وأأكاا وراا  ميتل   نن مكا،  الممرأ  وحقوقهما وواو،اتهما ووظائ هما 
وم ممؤولياتها وميتلممف م ممائلها وقضمما افا ال تعممدو أممي  ثيممر مممن األحيممال أل تكممول أأكمماااا مت مماار  وراا  

   عوزفمما التأ ممميل العلممممير المممدقيد، وت تقممر  لممم  الدقرممم  ال كر رممم  الوا مممح ، م،عثممر  وأحكامممما غيمممر مو مممونير 
والمو مونير  الم هجيرمم  الر ممي  ، وال ظمر  ال مممولير  الرهمميد ، بممل  لر تلمأ األحكممام واألأكمماا واآلاا  التممي 

تحقيمد تحتض ها تلأ المؤلر ات والدااسات ال ، أ أي اأتقاا معظمها  ل  التحليل العلممير المتموازل وال
 ! الم هجير الواني، و لأ بح ،ا،ها أحكاما مرلق  موغل  أي اثاالق

ولمم ن ومماز ل مما أل ،مثرممل ل مميوع فممرا الممم ه  العمماا ير غيممر المؤ رممل أممي  ثيممر مممن الكتابممات والدااسممات 
واألبحمما  الحد ثمم ، أإ،رممي  ك ممي المممر  أل  لقممي ب ظممر  ومما ر  م صمم   أممي العد ممد مممن تلممأ المؤل ممات التممي 

حون حدر الم اا   ال ياسمير  للممرأ  الم ملم ، وحمدر الم ماا   االوتمانيرم  واالقتصما  ر  للممرأ ، ، جت 
وواوب العمل والتعلم والتك ب نل  المرأ ، وسوافا من المو مونات المت م،ع ، أ ميجدرل م وال محالم  

األحكمام وال مروط  م ألر  مًّا فائالا من تلأ الدااسات واألبحما  والمؤلر مات غمااق أمي  مياغ  وملم  ممن
التي ال  مكن م بأ  حان من األحموان م تر،يقهما نلم  وميمع ال  ما ، بمل تكما  أل تكمول أحكامما وهمرواا 
تيمممءر الممممرأ  المت ووممم  الم مممغول  والمت رغممم  لتربيممم  أا الهممما الصمممغاا، ممممما  ع مممي ألر الممممرأ    ا لمممم تكمممن 

الصغاا، أإلر تلأ األحكمام وال مروط ال ت مملها، مت وو ، أو لم تكن أمًّا م غول  ومت رغ  لتربي  أا الها 
وال  مكممن تر،يقهمما نليهمما أل،رهمما لي مممت مت وومم ، أو أل،همما مت وومم  ولك همما لي مممت أممما، وابممما  ا،ممت أمرممما 

 . ألوال   ،اا بلغوا م،لغ الروان ألم  عدوا بحاو   ل  انا تها وافتمامها ون ا تها
عمماا ير غيممر المو ممونير،  تممب ال مميخ خالممد ن،ممد الممرحمن ولعمملر أو ممّ ،مممو ج لهممرا الم حمم  التحليلممير ال

العممأ م ح ظممي اهلل م وخا رمم   تابممي الم مممر  واو،ممات المممرأ  الم مملم  أممي  ممو  الكتمماب وال مم  ، و تابممي 
هيصي  المرأ  الم لم  أي  مو  الكتماب وال م  ، أال ماظر أمي فمر ن الكتمابين  جمدفما مر رم  ن أمي  ملر 

 . لمت وو ما ارحي المؤلف نل  المرأ  ا
الممرأ  الم ملم  ووظمائف الدولم ، واسمتعرض : أعل  س،يل المثان، ن ول لل،حث الرابع من الكتاب األون

م نل  خجل هد د م اأ  اثمام الر،ر  أي ومواز تمولي الممرأ  القضما ، وبر،يعم  الحمان لمم  عج،مي مما قالمي 
   مرر ومواز تمولي الممرأ  القضما  مرلقما، اثمام الر،ر  م احمي اهلل م    نلرد نل  اأ  اثمام الر،مر  المر
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أإ ا ،حن  ف، ا  ل  قون الر،ر ر أو أبي ح ي  ، بقي نلي ا أل ،ر ر ألر وظي   ال  ا  تقتضي أي أ ام ما "..
فر  أل ت ت ع المرأ  من هؤول بيتها، أال ت مو  زووهما، وال تربمي ولمدفا، ألل واو،هما  قتضميها أل ت مر  

أإ ا لم  كن ب ا من  روا  حازب  لمرلأ، أمأ  ، مع تج يمي الممرأ  أو المجتممع ممن تعريمل ! اختيرت لي لما
!! فمرا ممن ووهم  ال ظمر ال رر رم ..مهمتها األساسير ، واألموم  ت  د أي سمموفا م قرعما م نلم  مهمم  القضما 

 م مع ممن أسمابيع معمدو   أمي  أما ممن وهم  ال ظمر الواقعيرم ، أمإلر القا مي ملم م بالعممل اموان العمام،  ال مما
نرل  الصيفو أإ ا  ا،ت المرأ  قا يا أو و يل ،ياب ، أما ا ت عل بالحي   وفو  دا ها أسم،ونا أمي  مل 

وما ا ت عل أي أواخر ههوا الحمل   ا  ا،ت و يل ،ياب ، وفمي ال ت متريع أل تيمف  لم  اال،تقمان ..ههر
ا،مت قا ميا وم غصمات الحممل أمي ال مهوا األخيمر  ومما ا ت عمل أ ضما   ا  ..ال ر ع  ل  مكمال الحموا  

أهممافي ..وفمي   ا و معت بعممد  لمأ ا،قرعمت نمن ممدر  الموال   وال  ما ..تعكمر م اوهما، وترفمد أنصمابها
بمما أمممامهم، ومعهمما أمر كمما، و ممل بممال  اهلل، أليممدلو،ا نلمم  امممرأ  واحممد  تت،مموأ ا اسمم  الجمهوا مم  أممي و    أوا 

أهمل   متريع  لمأ القائمل أل  م نم ألر ملكم   ،كلتمرا تتمول  !..،كلتمرا  : سيقون بعضهم!!  ول  من  ولها
 1" ..اث،جلي   قد ولر  أمر  امرأ أمر هع،ها  فل   تريع أل   نم ألر ال عب 

أي حصر الم أل  ال  و ر  أي تلأ المرأ  المت وو  الم غول  ب مؤول األمومم    ا الم،جرلفكرا مض   ات،
وتربيم  األا ممان  ول سموافا، وأممما المممرأ  غيمر المت وومم ، والممرأ  التممي لممم تعمد م ممغول  بتربيم  أب ائهمما لك،ممر 

لمؤلرمف، س هم أو أل ر س،ب من األس،اب، والمرأ  التي ا،قرعت  واتها، أإ،رهن غير م موالت بما قالي ا
بل  لر للمر  أل  قررا بألر للمرأ  التي ا،قرعت  واتها بصوا  ،هائي  تمولري القضما  وأمد مما قالمي المؤلرمف    
 لر فمر  الممرأ  خاليم  ممن متانمب الحمي ، وغيمر م مغول  بأمومم  أو سموافا، ألهما م والحمان  مرلأ م تمولير 

م حصمممرا أمممي م مممأل  الحمممي  وم ن مممد  ات، ممما الموفمممالقضممما  وال يابممم  وسممموافا ممممن الوال مممات مممما ام المممما،ع 
 !! واألموم 

مممن  المعا ممر واألغممرب مممن فممرا  لممي نممدم معرأمم  فممرا الكاتممب م وأرقممي اهلل تعممال  م بممما  جممر  أممي العممالم
أحدا  وترواات، حيث  ،ري لم  عرف ألر ال يد  مااغر ت ت اور تولت ائاس  وزاا  بر را،يا قرابم  اا تمي 

،كلتمرا سم وات ر ملكم ، وفمي ملكم   لي ابيمت، وأضمال نمن  لمأ، أمإلر نمد اا ممن ن ر  س  ، و ا،ت ملك   
 !وم ت اا  ألما،يا الحالير  أحد  مثان   ،الدون األوابير  ال ت ان ت هد تولري المرأ  األواوبير  ائاس  الوزاا 
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بممالقو   وبر،يعمم  الحممان، ال  قتصممر فممرا األمممر نلمم  الحقمموق والواو،ممات الم مماا  ليهمما،    ،جممد  حا ممراا 
وال عل أي ومل  الدااسات واألبحا  التي ت اولت أو تت ماون قضمي  ممن قضما ا الممرأ ،  قضمي  م ماا تها 
أممي األ، ممر  االوتمانيرمم  والثقاأيمم  واأل بيرمم  وال كر رمم  خممااج ال،يممت، أجمملر األحكممام وال ممروط والضمموابم 

وليرمما نلمم  المممرأ  المت وومم   ول  التممي ومما ت بهمما الدااسممات والمؤل ممات حممون فممر  القضمما ا  ر مم  تر يمم ا
 .  سوافا، مما  جعل المرأ  غير المت وو  أي أكاك من االلت ام بمعظم تلأ ال روط  ل لم  كن  لها

همرا المو موع مما ا،تهم   ماحب  تماب نممل الممرأ  وموقمف وحمات العاا يرم  لللرر من األمثل  الوا مح  و 
اب، حيممث سممر  المؤلرممف م ح ظممي اهلل م ال ممروط اثسممالم م ممي للممد توا ن،ممد الممربر ،ممواب الممد ن رن ،ممو 
اقتضمت حكمم  اهلل ..   ل المولي: ال مرط الثالمث: "..ال رني  لعمل الممرأ ، أع مول لل مرط الثالمث بقولمي

وممل هممأ،ي أل  جعممل الروممل حاميمما واانيمما للمممرأ   حممر  نلمم  مصممالحها، و تك،ممد م مماق الحيمما  ليعولهمما، 
ووعلمت فمر  الداوم  للرومل أل،مي .. أمام المجتممع أتمم الم مؤولي وفو بعد  لأ م ؤون أمام اهلل ن ها، و 

نلم  أل القمراا أمي ال،يمت ممن حقموق الم وج .. أقدا نل  أهم الحيا  وبحكم اختالاي أي المجتممع العمام
نل  زووتي أل،ها القائمم  ب مؤو،ي المحاأظم  نلم  مما أيمي، والتوز مع الر،يعمي أمي الوومو   قتضمي أل  كمول 

ال ممرط : "..وأممما ال ممرط الرابممع، أقممد ن و،ممي بقولممي.." ااج ونمممل المممرأ  أممي الممداخلنمممل الروممل أممي اليمم
 عري اثسالم األولو   لل،يت ممن افتممام الممرأ ، .. الرابع أال   تغرق العمل وهدفا أو  ت اأ  مع ا،يعها

ولتمم ّ بل فو األ ل أي نملها، و ترلب ال،يت م ها الكثير من وقتها ووودا،ها لتهب لمي ومو  ونرمر ، 
، وفممل أممي  مكممال األم المكممدو   بالعمممل المرفقمم  بمقتضممياتي المقيرممد  الر ولمم  ال ابتمم  أيممي حقهمما وانا تهمما

  1.."أل ت ي بواو،اتها ال،يتي  المقدرس  نل  الووي المرلوب  ( اوتي ي)بموانيد  و
م م مرونير  نمممل   لر التأممل أمي فممر ن ال مراين األساسمين اللممر ن  توقمف نلمم  تواأرفمما م ن ممد المؤلرمف

المرأ  خااج ال،يت، ،جدفما هراين  دواال حون المرأ  المت وو ، وال   ر،قمال م بمأ ر حمان ممن األحموان 
ممم نلمم  المممرأ  غيممر المت وومم ،  العمما،ط، والمرلرقمم ، واألامممل، بممل  لر ال ممرط الرابممع  صممدق نلمم  المممرأ  

لميط لهما أوال ، أو الممرأ  التمي ن مدفا أوال    المت وو   ات أوال   غاا أقم، وأمما الممرأ  المت ووم  التمي
وفكمرا ..  ،اا غير محتاوين  ل   لأ ال وع من التربي ، أإلر فؤال  ال  و  لا حنا مقصو ات بهرا ال رط

 .  واليكم
 عدر مثاال وا حا للم هجيرم  ال مائد  أمي الدااسمات واألبحما  التمي وما س،قي من ،ما ج  لر فرا ال مو ج 
المرأ  الم لم ، أأابابها ال  ع ول أي الغالب األنم بتحر ر القون أي الممرأ  التمي  تحمداول تت اون قضا ا 

ن همما، مممما  جعممل تحلمميالتهم مت ممم  بالضمم،ابير ، ونممدم المو ممونير ، ونممدم الدقرمم ،     ،رهممم أممي  ثيممر مممن 
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م ممغول  بتربيمم  األحيممال ال تصممدق تحلمميالتهم  ال نلمم   مم ف معمميرن مممن ال  مما ، وفممي المممرأ  المت وومم  ال
األوال ، وأمممما غيرفممما ممممن ال  ممما ، أمممال تكممما  أحممما  ثهم تت ممماولهن أو ت ر،مممد نلممميهن، أن مممي ألر اآل، مممات، 
ممنا م ممموالت  بتحلمميالت القمموم  واألاامممل، والمرلقممات، والمت ووممات غيممر الم ممغوالت بتربيمم  األوال  ل ح

  !وأحكامهم العامر ، وال  ي   ما أي فرا من مغم  و،قد
الحممان، ال    ممر  الكممات،ول المؤل ممول المعا ممرول بهممرا الممم ه  أممي ت مماون قضمما ا المممرأ ، بممل اممم   وبر،يعمم 

العد د من الرسائل األ ا  مير  واألبحا  العلمير  التي لم   لم أ حابها من التأار بهرا الم ه  العماا ير 
والتأ مميل والتحر ممر لمحممان  الضمميرد، والحممان أ،رممي   تممرض أممي الدااسممات العلميرمم  التمم ام م هجيرمم  التحقيممد

الدااسمم  ومجاالتهمما تج ،مما مممن الوقمموع أممي فممرا اليلممل الم هجممير ال مما ح ال ممائع الممر   تجمماوز التأ مميل 
 . والمو ونير  والعلمير  والم هجير  أي الررح

 ونل  س،يل المثان، من الدااسات األ ا  مي  العلمير  الموأق  التي لم ت ت،ي  ماح،تها لهمرا األممر،  ااسم 
أهمر  ..  ااس  أقهي  مقاا،  لل،احث  ف د محمو  اليمولي:  وابري م أحكامي م امراتي: نمل المرأ : بع وال

الدااس  نل  الرغم من نمقها وودتها غير ألر  اح،تها في األخرر لم تحررا فر  الم أل ، أقمد ت اولمت 
خصصمممت ال،ممماب الثممما،ي  م مممأل  نممممل الممممرأ   ول تمييممم  بمممين األحممموان التمممي تعتمممر  تلمممأ الممممرأ ، حيمممث

الثمممرات واآلامماا المترت،مم  نلمم  نمممل المممرأ  بحممد ث واأممر نممن تلممأ اآلامماا نلمم  المممرأ  العاملمم  : المع ممول
أهر  اآلاماا ال   ر،مد أ ثرفما نلم  الممرأ  غيمر المت ووم ،  1 ..،  ها، ونل  أسرتها، والمجتمع من حولها

 .   بل  ،رها تكا  أل ت حصر أي المرأ  المت وو   ات أوال
ونليمي، أإ،ر مما ،عممو  ل كممررا بضممروا   نمما   ال ظممر الحصميف أممي فممرا ال،عممد الم هجممير الغائممب أممي الدااسممات 
واألبحا  التي تروم  ااس  قضي  من قضا ا المرأ  بغي  االبتعا  نن   مداا أحكمام مرلقم  لجميمع ال  ما  

 . أ   قليل  من ال  ا   ول سوافن والحان ألر تلأ األحكام ال تيءر  ال
و  ا  مممال ممممن المعلممموم اليممموم ألر قضممما ا الممممرأ  وم مممؤولياتها وحقوقهممما ال كر رممم  واالوتمانيرممم  واالقتصممما  ر  
وال ياسممير  أممي المجتمعممات أم ممت اليمموم محكوممم  بمروعيرممات متعممد  ، ونلمم  اأسممها العمما ات والتقاليممد 

لر ال ممرع الح يممف ا،ممتظم ،صو مما ند ممد  تؤ رممل لقضمما ا المممرأ  واألنممراف، و  ا  ممال مممن المعلمموم أ ضمما أ
وخا رمم  حقوقهمما وم ممؤولياتها الميتل مم  أممي المجتمممع، لممرلأ، أممإلر اممم  حاومم  ماسرمم   لمم   ممياغ  م هجيرمم  
اهيد  للتعامل مع ميتلف قضا ا المرأ  وتأ ميل القمون أمي وملم  الوظمائف التمي أقررفما ال مرع الح يمف، 

 . ها امتثاال لواوب اليالأ  هلل أي األاض ونماا  الكول وأد م هجي ولر والليوحثر المرأ  القيام ب

                                                 
1
( 3007دمشق، مكتبة الفارايب، طبعة أوىل عام )دراسة فقهية مقارنة ـ هند حممود اخلويل : ضوابطه ـ أحكامه ـ مثراته: عمل املرأة: انظر  

 .   273-207ص



26 

 

 لر المرأ  التي ،روم بيال حكم تولريها الوال ات العامر  وخا ر  الوال   العامر  المتمثل  أي ائاسم  الدولم ، أو 
ائاس  الوزاا ، في المرأ  المكلر   هرناا، و لأ بغ  ال ظر نن األحوان التي تعتر هما ممن زواج، وامالق، 

حموان الممر وا  تعمدر أحمواال ااائم ، وبالتمالي، أمال ووال  ، وتربي  ل وال ، وسوافا، ا،رالقا من ألر فمر  األ
  ،غي لها أل ترغ  نل  الو ع األ لير الثابت للممرأ  ممن حيمث  و،هما  ، ما،ا مكلر ما بتكماليف همرنير  ال 

، وتعمرف تلمأ التكماليف (المر ر)=تيتلف أي مجملها نن تلأ التكاليف التي  لرف بهما همقيقها الرومل 
الم ؤوليات والوظائف التي   ،غي نليها أل ت ه  بها أمي المجتممع، وال  جموز اليوم أي أاوق  ال،احثين ب

( الم مؤوليرات)و قابل تلأ التكماليف . لها التيلري ن ها  ول نرا هرنير  حون  و،ها و ول االمتثان بها
امتيممازات و ممالحيرات   ممتحقرها المممرأ  بو مم ها مكلر مما ونضمموا أممي المجتمممع، وتعممرف تلممأ االمتيممازات 

صالحيرات أمي لغم  العصمر بمالحقوق، وتت موع بمين الحقموق ال ياسمير ، والحقموق االوتمانيرم ، والحقموق وال
 .. االقتصا  ر ، والحقوق التربو ر  والثقاأير 
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 الثالث الفصل

  1يف حقوق املرأة وواجباتها التياسّية يف ضوء الشرع
 

 قررافما القمما،ول "..دسمتوا ر، تلمأ الحقموق التمي مرا  بمالحقوق ال ياسمي  أمي أاوقم  ال،ماحثين أمي القما،ول ال
والقما،ول اث اا ر لل ميء بانت،ماا  نضموا ( القما،ول الدسمتوا ر )العام، وأروني، وخا رم  ال ظمام األساسمير 

  2.."أي ومان  سياسير  معير   م تميا  ل  بلد معيرن

 لر فر  الحقوق أي حقيقتها تعدر سلرات تم ّ ل،ع  األهيا  لتمكي هم من القيام بالم ماا   ال انلم  
 . أي   اا  هؤول الحكم، و قام  ال ظام ال ياسير للجمان ، وحما   المصالّ ال ياسير  واث اا ر  وسوافا

حممممد )=حممممدر اال،تيمممماب  ومممممن أفمممممر الحقمممموق ال ياسممممير  التممممي  قررافمممما القمممما،ول العممممام ب رونممممي لل مممميء،
وحمدر الترهميّ، وحمدر تمولي الوظمائف العامرم   رئاسم  الدولم ، وائاسم  الموزاا ، وائاسم  المجمالط ( التصو ت

 .ال يابي  والت ر عير ، وحد تولري الوظائف اليا ر   القضا ، و  ااات الح ،  والداوو ن الميتل  
لغم  نلمما  ال ياسم  والقما،ول، أمإلر الممرا  بتلممأ لم ن  مال فمرا فمو المع م  الممرا  بمالحقوق ال ياسممير  أمي 

  أمي لغم  نلمما  ال ياسم  ال مرنير  ال  يتلمف نمن فمرا المع م   ال أيمما  تعلمد بالمصمدا يال ياسمالحقوق 
 ممممثرالل  الم ممؤون نمممن تقر مممر تلمممأ الحقممموق، أال مممرع الكمممر م متممممثال أمممي ،صمممو   تابمممي، وسممم ر  ،،يرمممي 

أممالحقوق ال ياسممير  مممن الم ظمموا ال ياسممير ال ممرنير  ممرا  بهمما تلممأ المصممدا ن األساسمميرن لتلممأ الحقمموق، 
واممم  مصممدا أرنممير االممث للحقمموق أممي الم ظمموا . الحقمموق الدسممتوا ر  التممي  مم ءر نليهمما ال ممرع  تابمما وسمم ر 

ال رنير، و تمثل أي اوتها ات أقها  ال ياسم  ال مرنير ، أتلمأ االوتهما ات أيمما لمم  مر  أمي همأ،ي ،مءر 
وبتع،يممر رخممر،  لر . ا،ممات بعمم  الحقمموق الدسممتوا ر  أممي  ممو  قانممد  المصمملح  والم  ممد تعممدر مصممداا ث

 .اوتها ات أقها  ال ياس  تعت،ر مصداا ت،عيا االثاا لمصدا  الحقوق األساسين

 وبهرا  ت،مدر ل ما الممرا  بمالحقوق ال ياسمير  ممن الم ظموا ن ال مرنير والو معير،  مما  ت،مدر ل ما مصما افا،
التممي وا ت اثهمماا  تلممأ الحقمموق والواو،ممات ال ياسممير  بعمم  أ، أهلمممر ب مما ل تعممرف نلمم  و   األمممر  ممرل

ال،يعمممممممم  ال ،و رمممممممم  ال ممممممممر   ، وفممممممممي حممممممممدر ال مممممممم ر   وألكتمممممممماب الكممممممممر م  ليهمممممممما ب ممممممممكل  ممممممممر ّ أممممممممي ا
 . 3(ألمر بالمعروف وال هي نن الم كرا)=ال ها  ، والح ،  ، وحدر (اال،تياب=التصو ت)

                                                 
1
احلّق والواجب، وال يسع املقام الستعراضه والتوسع فيه، ويكفينا تقرير القول بأّن مرادنا باحلق يف هذه الدراسة،  مثة تعريفات متعددة ملصطلح  

ن الرابطة الشرعّية اليت مبقتضاها خيّول الشرع شخصا من األشخاص على سبيل االنفراد واالستئثار التسلط على شيء أو اقتضاء أداء معنّي م
 . .وملزيد من التفصيل يراجع أعمال تلك الندوة..ديل ملا ورد يف ندوة كلية الشريعة والقانون مبسقطوهذا التعريف تع.. شخص

مسقط، حبوث الندوة اليت نظمتها كلية الشريعة والقانون، طبعة )مفهوم احلق بني الشريعة والقانون ـ كلية الشريعة والقانون بسلطنة عمان ـ : انظر 2
 .ارباختص 50ص( م3007أوىل لعام 

3
حترير املرأة يف عصر : ملزيد من التحليالت الرائعة واملوفقة حول املرأة واملسألة السياسّية، يراجع الكتاب القّيم للدكتور عبد احلليم أبو شقة بعنوان  

 ( بدون تاريخ.. الكويت، دارالقلم)الرسالة 
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أل ميتلمف الوال مات ي العد مد ممن ،صمو  الكتماب وال م ر  التمي وا ت أمي هم لر ،ظر  مت حص  فا ئم  أم
ال تمم ءر ب ممكل م،اهممر نلمم   ،جممدفا ،صو مما نامرمم  أممي معظممم  ممياغاتهاالمعا ممر  اث ااات وال مملرات و 
، وال تيتلمممف أمممي  ثيمممر ممممن األحيمممال نمممن تلمممأ ال صمممو  المممواا   أمممي م مممائل الع،ممما ات تلمممأ الوال مممات

والمعمامالت والم ا حممات وسمموافا، أمممن تلمأ ال صممو  التممي وا ت أممي همأل فممر  الوال ممات وال مملرات 
 هممماا   لممم  وميمممع ، 71:﴿و   قمممان ابرمممأ للمالئكممم   ،رمممي وانمممل أمممي األاض خلي ممم   ال،قمممر : قولمممي تعمممال 

 لر ﴿ :ت،مااك اسممي ستث ا  انت،اااا بألر اليالأ  ت تظم حراس  الد ن وسياس  الد،يا، وأما قولميالوال ات بال ا
 لر اهلل ،عمرما  عظكمم  حكمتم بمين ال ما  أل تحكمموا بالعمدناهلل  أمر م أل تؤ روا األما،ات  ل  أفلها و  ا 

قولممي نمم ر مممن  ممرلأ الحممان أممي و  أإهمماا   لمم  وال م  القضمما ،  ،12:بمي  لر اهلل  ممال سممميعا بصمميرا  ال  مما 
﴿  ا أ ها الر ن رم وا  و،وا قوامين بالق م ههدا  هلل ولو نل  أ،  مكم أو الوالمد ن واألقمربين  ل : قائل

 كممن غ يمما أو أقيممرا، أمماهلل أولمم  بهممما، أممال تت،عمموا الهممور أل تعممدلوا و ل تلمموا أو تعر مموا، أممإلر اهلل  ممال بممما 
﴿  ما أ هما المر ن رم موا  و،موا قموامين بالق مم همهدا  هلل : ي ن ر همأ،ي، وقول571: ا  ال  ا تعملول خ،ير 

وال  جمممرم كم هممم آل قممموم أال تعمممدلوا انمممدلوا فمممو أقمممرب للتقمممور واتقممموا اهلل  لر اهلل خ،يمممر بمممما تعملمممول  
﴿والمؤم ممول والمؤم ممات بعضممهم أوليمما  بعمم   ممأمرول بممالمعروف : تقممدر  اسممميقولممي أممما ، و 2: المائممد 

م كر و قيمول الصال  و ؤتول ال  ا  و ريعول اهلل واسولي أول أ سيرحمهم اهلل  لر اهلل ن  م  و  هول نن ال
﴿ولتكن م كم أم   دنول  ل  اليير، و أمرول بالمعروف و  همول : ، وقولي ولر واللي95:حكيم  التوب 

ال مم   ممل فممر  ال صممو   همماا  وا ممح   لمم  الو   .513: نممن الم كممر وأول ممأ فممم الم لحممول  رن نمممرال
الموسمموم  بوال مم  الح مم،  أو وال مم  األمممر بممالمعروف وال هممي نممن الم كممر، و ممرا  بهمما أممي لغمم  العصممر ،يابمم  

 . المجالط الت ر عير 
﴿ والممر ن اسممتجابوا لممربرهم، وأقمماموا الصممال ، وأمممرفم همموار بيمم هم ومممما ازق ممافم : قولممي نمم ر اسممميوأممما 

  ..، أهرا تقر ر لحد االست اا  الخ79-79: ال وار ال،غي فم   تصرول    قول، والر ن   ا أ ابهم 

واممم  ر ممات أخممر ال  ت ممع المقممام ل ممر فا لو مموحها ووالئهمما، و ت ممد وميعهمما أممي  و،همما ،صو مما خالممد  
مؤسر ممم  ومؤ رمممل  معظمممم الحقممموق ال ياسمممير  المعا مممر ، وممممن الوا مممّ أيهممما  و،هممما خراباممما نامًّممما لجميمممع 

 ممي ألر تيصمميء ومم ط  مممن الج  ممين بممأ ٍّ مممن تلممأ الحقمموق  ول اآلخممر المكلر ممين   مموااا و ،ااامما، مممما  ع
، وال يابمم ، 1القضمما ات وخا رمم  وال مم  رأممع العممموم أممي الجمم ط وال مممال والمكممال،  حتمماج  لمم   ليممل خمما ٍّ 

 . لح ، او 
                                                 

1
األعراض وسواها، إذ يذهب مجهور املالكّية والشافعّية واحلنابلة إىل عدم جواز خيتلف أهل العلم يف صحة تويّل املرأة القضاء يف األموال والدماء و   

ون سواها، ذلك، ألّن الذكورة عندهم شرط من شروط صحة القضاء، وأما السادة احلنفّية، فإهّنم يذهبون إىل جواز تويّل املرأة القضاء يف األموال د
اء مطلقا يف األموال والدماء وسواها، وقد استند اإلمام الطربي يف رأيه إىل أّن األصل أّن كّل من ويذهب اإلمام الطربّي إىل جواز تويّل املرأة القض

 .. يتأتى منه الفصل بني الناس، فحكمه جائز، وال فرق يف ذلك بني ذكر وأنثى
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نلمم  أ،رممي مممن الحممر ر تقر ممر  ألر بعمم  اآل ممات ،صرممت ت صيصامما وا ممحاا نلمم  ت مماو  الج  ممين أممي فممر  
ال  لما  مكن أل  ثاا ممن هم،اي  حمون تلمأ الحقموق أن مي حمد الح م،  المر   عمرف أمي العصمر الحقوق  ز 

تقر ممراا (( والمؤم ممول والمؤم ممات بعضممهم أوليمما  بعمم ))ر مم  التوبمم  الحممد ث بوال مم  ال يابمم  التممي وا ت أممي 
ا نلمم   ممول األ ممل أممي فممر  الوال مم  ومثيالتهمما  تحملهمما وتمثلهمما وومموب بممين الج  ممين، و هممتراك االوتأ يممدا

 !!  أي الواقع العملير،  لر ح ب قداتي وااقاتي و مكا،اتي وظروأي وأو انينليهما 
  الوال   م وال   الح ،  م ت متظم وال م  ال يابم  والمجمالط ال موا ر  انت،ماااا بمألر األممر بر،يع  الحان،  لر فرو 

رخممر،  لر ف الممأ معروأمما سياسمميرا  بممالمعروف وال هممي نممن الم كممر   مممل وميممع مجمماالت الحيمما ، وبتع،يممر
ومعروأممما اوتمانيرممما ومعروأممما اقتصممما  را ومعروأممما أكر رممما، و جمممب األممممر بكمممل فمممر  األ،مممواع ممممن المعمممروف، 
و رلأ الحان أي ال هي نن الم كمر، أثمم  م كمرات سياسمير ، وم كمرات اوتمانيرم ، وم كمرات اقتصما  ر ، 

هممي نممن فممر  الم كممرات  لهمما مممن خممالن المجممالط وم كممرات أكر رمم ، و جممب نلمم  الروممان وال  مما  ال 
 . ال يابير  وال وا ر 

وتأسي مما نلمم  فممرا، أممإلر تممولري المممرأ  الوال ممات اآل،ممف   رفمما مممن ح مم، ، وقضمما ، وهممموار، ووزااات، 
رات ال صمممو  التمممي همممرنت بهممما تلمممأ الحقممموق وسممموافا، ،ح ممم،ها ممممن الحقممموق ال ياسمممير  الم مممرون  بممم

الرومممل لتممولري فمممر  الحقمموق ممممما  ووممب االنتمممدا  باأل ممل العمممام و   صممللروممل، ولمممم تيصرممء تلمممأ ال
بل  ،ر ا ،ح ب تولري تلأ الوال ات من التكاليف التي  جب نل   ل قا ا القيمام بهما . لليراب ال رنير 

وب مما  نلمم   لممأ، أإ،رممي لمميط مممن سممد د الممرأ  وال وويممي ال كممر . بغمم ر ال ظممر مممن أل  كممول اوممال أو امممرأ 
ممممن فمممر  الوال مممات بالرومممان أو ال  ممما  ما اممممت ال صمممو  ال مممرنير  المممواا    زا فممما  تيصممميء تمممولري أ ر 

،صو مما نامرمم  ت مممل الج  ممين نلمم  حممدر سمموا ، ومعلمموم ألر األ ممل فممو حمممل العممام نلمم  نمومممي، وحمممل 
المرلممد نلمم   االقممي، ومممن ا رنمم  تيصمميء نممامر، أممال بممدر مممن  ليممل هممرنير معت،ممر  انر نلمم  التيصمميء، 

 .  ن أي تقييد المرلدو رلأ الحا
وأضال نن فرا، أإلر ال اظر المتمعن أي التاا خ اثسالمير  جد ند اا ممن ال  ما  العالممات اللمواتي قممن 
فمما  بمم،ع  فممر  التكمماليف، وخا رمم  وال مم  الح مم، ، وال  مم ان التمماا خ  ممر ر التابعيرمم  ال ا ممل  همم ا  التممي والر

ا بمالمواقف واألحمدا  التمي است ماا أمير المؤم ين وال م  الح م،  أمي األسمواق،  مما ال  م ان التماا خ ملي م
زوواتمي، وقمد  مال أ ثمر ال ما  است ماا ا ألفلمي، وقمد  ا،مت ألمهمات الممؤم ين راا فمن  أيها المصر   

                                                                                                                                                    

ّنة، إذ مل تفّرق تلك النصوص يف األمر وإّن هذا الرأي الذي انتهى إليه اإلمام الطربّي هو الرأي الذي تشهده له عمومات نصوص الكتاب والس
ونساًء،  بالعدل والفصل بني الناس بالقسط والعدالة بني ذكر وأنثى، ومادام األصل يف اخلطاب الشرعّي كونه خطابا موّجها جلميع املكّلفني رجاال

األمرين حيتاجان إىل نصوص خمّصصة أو مقّيدة، وإذ ال فإّن استثناء النساء من اآليات الواردة يف املسألة القضائّية يعّد ختصيصا وتقييدا، وكال 
وملزيد من التحقيق حول هذا املوضوع، يراجع بدائع الصنائع للكاساين، وروضة ..  نصوص، فإنّه يبقى العام على عمومه، واملطلق على إطالقه

 . 211ص  3البن رشد ـ مرجع سابق  ـ ج بداية اجملتهد الطالبني للنووي، واملغين البن قدامة، و 
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أيها الرسون، وحا ا  الحد ،ي  خيمر مثمان لمرلأ، أقمد  الصائ،  أي  ثير من األحدا  التي است اافن 
هلل ن هما م ن مدما أحمطر تمرمرا مممن الصمحب الكمرام م أم الممؤم ين أم سمملم  م ا مي ا است ماا الرسمون 

برأ ها أي تلأ الحا ام  حتم  زالمت الغمرم ، و مال ال مرج، ونما ت الميما   ا ي اهلل ن هم م أما أل أخر 
وقمد نلرمد الم كرمر اثسمالمير المعا مر المد توا فيمثم الييماط نلم  ر م  رن نممرال أمي همأل !  ل  مجاا ها

 :   ،ءر ما قالي ال وار تعليقا وميال، وفرا

أمممرفم : ))و مملر األو مماف واألحكممام  ممما ،ممرر موورهمم  للروممان وال  مما  وميعمما، بممما أيهمما قولممي تعممال "..
، ولكممن بعضممهم  حمماون أل  قصممر فممرا الحكممم نلمم  الروممان أقممم، و  ممت،عد ال  مما  مممن ((همموار بيمم هم

وال أ نر . محكممم مممن ،صو ممي نمليمم  ال مموار  لهمما، اوتممرا  نلمم   تمماب اهلل تعممال ، وتعرمميال و ئيمما لمم ءر 
 نل  ا،ر،اق أحكام ال وار نل  الج  مين ممن نممل الصمحاب ، وفمم خيمر ممن أهمم القمررل ممن ال ،مير 

أع دما است هد أمير المؤم ين نمر بمن اليرماب م ا مي اهلل ن مي م وعمل ترهميّ اليلي م  المق،مل  لم  سمت  
 ازن أحدفم، وفو ن،مد المرحمن بمن نموف وقد ت. وفو ن هم ااض من الصحاب  الر ن توأي اسون اهلل 

ممم ا ممي اهلل ن ممي م نممن حقرممي أممي أل  كممول مرهممحا لليالأمم ، أ ور ممي اليم مم  اآلخممرول بممأل  تممول   وممرا  
امم . است تا  نام ال،تياب أمير المؤم ين، أ عل، وسأن ال ا  وميعا اواال و، ا  حت  ال،كر أمي خمدافا

 مت قميط القرهمي  حيمث قمدرم ن،مد المرحمن بمن نموف م اوتممع أفمل ال موار أمي بيمت سميرد  فمي أاامم  ب
وقد  نر  وماع الصحاب   ما ،رر نلم  ألر ال موار تعممر الرومان وال  ما  . ا ي اهلل ن ي م تقر ر  للصحاب 

وميعا، وفرا  ليل نل  ألر اآل   ال بدر أل ت هم  ما   هم اليراب القرر،ي  لي، أكل ما وا  أمي القمررل 
ر، أهو متعلد بالرومان وال  ما  معما مما لمم  مر   ليمل وا مّ  مر ّ نلم  خمالف الكر م من خراب أو خ،

  1 .." لأ

ومما  تصمل بمي ممن قضما ا، أمإلر ( حمد التصمو ت، وحمد الترهميّ)=وأما بال  ،  لممااس  ال  ا  حد ال،يع  
ات القمممررل الكمممر م وال ممم   ال ،و رممم  الصمممحيح  قمممرراا  لمممأ تقر مممرا وا مممحا، أقمممد هممماا ت ال  ممما  أمممي ال،يعممم

المحوا ر  التاا يير  الهام ، أن ي أ،هن هاا ن أي بيع  العق،  األول ، وهماا ن أ ضما أمي بيعم  العق،م  الثا،يم  
، بمممل  ،رهمممن هممماا ن أمممي بيعممم  الر ممموال تحمممت ال مممجر  الم،اا ممم ، و مممرلأ بممما عن اليل ممما  (بيعممم  حمممرب)=

د أخ،ممر القممررل الكممر م ألر الراهممد ن مممن أبممي بكممر ونمممر ونثمممال ونلممير م ا ممي اهلل نمم هم أومعممين م وقمم
، ولميط أ ن نلم  فمرا األممر 2أي هت  األموا والم مائل التمي بما ع أيهما الرومان ال  ا  با عن الرسون 

﴿  ما أ هما ال ،مي   ا وما ك المؤم مات  ،ا ع مأ نلم  أل ال   مر ن بماهلل : ممن قولمي تعمال  أمي محكمم ت مم  لي
ن، وال  مممأتين ب،هتمممال   تر  مممي بمممين أ مممد هن وأاولهمممن، وال همممي ا، وال   مممرقن، وال  ممم ،ين، وال  قمممتلن أوال فممم

                                                 
1
 79-71ص( م3001القاهرة، سفري الدولية للنشر، طبعة أوىل لعام )املرأة املسلمة وقضايا العصر ـ حممد هيثم اخلياط ـ : انظر   

2
 .  وما بعدها 787ص 1البداية  والنهاية ـ ابن كثري ـ ج: انظر  
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وقولممي وممل هممأ،ي   52:  عصممي أ أممي معممروف، أ،مما عهن واسممتغ ر لهممن اهلل  ل اهلل غ مموا احمميم  الممتح مم 
﴿لقممد ا ممي اهلل نممن المممؤم ين     ،ا عو،ممأ تحممت ال ممجر  أعلممم ممما أممي قلمموبهم، أممأ، ن ال ممكي   نلمميهم 

أاسممتجاب لهممم ابهممم أ،رممي ال أ مميع نمممل نامممل ..، وقولممي ت،ممااك اسمممي ﴿52:وأاممابهم أتحمما قر ،مما  ال ممتّ
مممم كم ممممن   مممر أو أ،ثممم  بعضمممكم ممممن بعممم ، أالمممر ن فممماوروا وأخروممموا ممممن   ممماافم وأو وا أمممي سممم،يلي، 
وقاتلوا، وقتلوا أل  ررلر ن هم سي اتهم وأل خل هم و رات تجمر  ممن تحتهما األ،هماا اوابما ممن ن مد اهلل واهلل 

و  ضممماف  لممم  فمممر  اآل مممات  لمممأ الحمممد ث المممر  أخرومممي  591:   رن نممممرال..ثممموابن مممد  ح مممن ال
 ا،مت المؤم مات   ا فماورل  لم  اسمون اهلل : ال،يماا  أمي  محيحي نمن نائ م  م ا مي اهلل ن هما م قالمت

أممن : قالت نائ  ..((  ا أ ها ال ،ي   ا وا ك المؤم ات  ،ا ع أ نل  أل ال   ر ن الخ))  متحنر بقولي 
  ا أقممرال بممرلأ مممن قممولهن، قممان لهممن  هممرا مممن المؤم ممات، أقممد أقممرر بالمح مم ، و ممال اسممون اهلل أقممرر ب

1..ا،رلقن قد با عتكنر  اسون اهلل 
 

أإ،رمي مما  مال  ب ا ا نل  فر  اآل ات الكر مات، واألحا  ث الصحيح  الواا   أي بيعم  ال  ما  للرسمون 
للم لمين م ن،ر التاا خ م ليثيمروا خالأما أو همقاقا أو ، انما حمون ممدر م مرونير  ا،موت حمدر ال،يعم  لل  ما  
ما امممت ال صممو  ال ممرنير  الوا ممح  والم ممير  التاا ييمم  الراسممي  لل ،ممو  واليالأمم  الراهممد  تقممررا بجممال  

 ياسمي ، وخا رم  حمدر ال،يعم ، بمل مما  ا،مت وو وح  ول الروان وال  ا  سواسمي  أمي نمد  ممن الحقموق ال
للعممما ات والتقاليمممد أل ترغممم  نلممم  فمممر  ال صمممو ، أتم مممع ال  ممما  أمممي  ثيمممر ممممن األقرممماا اثسمممالمير  ممممن 

 . 2الم اا   ال انل  أيما  عرف اليوم باال،تيابات
ااسم  ال  ما  و لر للمر  أل  عجب أهدر العجب ألر فر  الحقائد ال مرنير  ال مااع  الدالم  بجمال  نلم  مم

حقرهن أي ال،يع  تغدو اليوم محلر خالف و،م اع، والحمان ألر فمر  الحقمائد  امغم  ال تقمور نما   أو تقليمد 
 ! نل  مقاومتها أو الم ا  بها

ونليممي، أإ،ر مما ،ممرر أ،رممي   ،غممي نلمم  المجتمعممات اثسممالمير  أممي أاومما  المعممموا  العممو   الصمما ق   لمم  تعمماليم 
وم همماج ال ،ممو  الراسممخ، وسممير  اليل مما  الراهممد ن المتممواتر  بغيمم  اال،تهممان مممن ال ممرع الح يممف الوا ممح ، 

مممي التقاليمممد، و   مممّ المجمممان لتحقيمممد القيوميرممم   معمممين تلمممأ التعممماليم والتجمممااب مممما  رهرمممد العممما ات، و وور
 . ال امل  لحقائد الد ن نل  الواقع ال ياسي واالقتصا  ر واالوتمانير نل  حدر سوا 

لحد المرأ  أي تمولري ال ملرات اث اا م   مالوزااات ال ميا    والت و ضمير ، واث ااات الهامرم ، وأما بال  ،  
أإ،ر ا ،يالها من م تجدات العصر، واألموا الم تحدا  أي الملر  سوا  للروان أو ال  ما ، أممن المعلموم 

                                                 
1
 .  بعدها وما 30األحكام السلطانية ـ املاوردي ـ حتقيق عصام احلرستاين ص: انظر  

2
اإلسكندرية، منشأة املعارف، املكتب اإلسالمي، طبعة عام )احلقوق السياسّية للمرأة ـ عبد احلميد الشواريب ـ : ملزيد من التحليالت يراجع كتاب  
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الممؤارخين فمر      عيمد معظمم  ألر فر  الم ا ب لم  كن لها ووو   ر ّ وا ّ أي حيا  المصر   
الت ظيمات ال ياسير   ل  خالأم  أميمر الممؤم ين نممر بمن اليرماب م ا مي اهلل ن مي م بو م ي اليلي م  المر  

 .  ورل الدواو ن، و،ظرم  ثيرا من الممااسات ال ياسير 

  تلمأ المرتكم ات اليم مولهرا، أإ،ر ا ،رر ألر بيال حكم ال رع أي فمر  الم مائل   ،غمي أل   مت د  لم  
االنتممدا  باأل ممل العممامر لليرمماب ال ممرنير الممر  لممم  ميرمم  بممين  ممروا  : فمميب ممر ا القممون أيهمما، و ي التمم

أممي  مل ممما  تعلمد بالم ممأل  ال ياسمير  مممن حمدر للترهممّ ل مائر الوال ممات العامرمم ،  الج  م،ين بصمموا   مر ح   
لم ماا   أمي  لمأ امم  ،مءر  حظرمر اال  وومد حيمث و  لمن  ترهّ لها اومالا  مال أو اممرأ ،وحدر للتصو ت 

ممااسم  فمرا ال  ماط ال ياسمي للممرأ  اسمت ا اا  لم   ات ومواز أإلر األ ل المعت،ر فو ال  اط ال ياسي، 
األ لمم  العامرمم  والقوانممد الكليرمم  التممي أوممازت للروممل ممااسمم   لممأ ال  مماط وت،عاتممي، أكالفممما مع مميم بتلممأ 

  !!األ ل  ابتدا ا وأ ال ا 

ال مروط التمي  جمب تواأرفما أميمن  رغمب أمي أ،رمي ال ت ا مل بمين الج  مين أمي ي من الحر ر تقر ر  نل  أ،ر 
، و جمممب نلممم   مممل واحمممد  م همممما تمثرمممل أسمممط الحكمممم ممااسممم   لمممأ ال  ممماط ال ياسمممي ووميمممع متعلقاتمممي

الواوممب مراناتهمما لمممن  رغممب أممي ممااسمم  فممرا ال  مماط، وفممي العدالمم ، والم مماوا ، والك مما  ، والرهمما ، 
 ...واالنتدان الخ

أمي ميتلمف األ، مر  ال ياسمير  برر قم  م،اهمر  الكمف  الممرأ  الم ملم  و  و  القون،  لر حكم م اا   
وومو  ،مءر  محيّ  مر ّ م اعمد  مل العمام لليرماب ال مرنير، وال،أو غير م،اهر  فو الجمواز المرلمد ل

 تماب أو   ممنمعت،مر حدر تولري تلأ ال ملرات الم ماا  ليهما، ولميط أمي  لمأ محظموا همرنير ألها ، حاظر
س ر  أو  وماع،     لر فر  المصا ا قد خلت م  ما أسمل  ا م ممن الت صميء نلم  تحمر م تمولري الممرأ  فمر  

 . ، وفو مرلد الجواز واثباح العام لليراب ال رنير الوظائف، مما  ووب استصحاب األ ل 
و  هممروط و مموابم نلمم  ألر انتممدا ،ا بكممول حكممم تممولري المممرأ  تلممأ ال مملرات ومموازاا ال  ع ممي نممدم وومم

معت،ر  لتولري المرأ  وم ماا تها أمي تلمأ األ، مر  ال ياسمير  وسموافا،     ،رمي مما ممن تكليمف أمي همرن ا  ال 
ولي  وابم وهروط   ،غي االلت ام بها ومراناتها، أللصال  وال  ا  والصيام والحم  وال  قم  همروط ور اب 

 . و وابم، و رلأ الحان أي سائر التكاليف ال رنير 
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 الفصل الرابع  

   يف توّلي املرأة رئاسة الدولة ورئاسة احلكومة 
  

بد ا بر  بد  ، ال  ي   نل  أحد  من العاِلمين بألر أقه ا اثسمالمير زاخمر باوتهما ات واأمرا  حمون حكمم 
ال رع أي تمولري الممرأ  العد مد ممن الوال مات التمي تعمرف بالوال مات العامرم ، وخا رم  وال م  القضما ، ووال م  

 . عرف باثمام  العظم ال ها  ، ووال   الح ، ، ووال   الوزاا ، والوال   الك،رر التي ت
الوال ممات،  جممد المممر  خلرامما وبإمعممال ال ظممر أممي العد ممد مممن تلممأ االوتهمما ات المت مماار  حممون ميتلممف 

ا ال لمم،ط  ات  ات ،صممو   ممر ح  وا ممح تلممأ الوال ممات مممن حيممث  و،همما وال ممم ممت دات بممين  وا ممحا
رخممر،   ،غممي الت ر ممد بممين فممر  وبتع،يممر . ات ال ،ممءر أيهمما ال،تمم ، ووال ممات  ات ،صممو  ظ يرمم ، ووال مماأيهمم

الوال ات ت ر قاا ورا ًّا، أمما وا  أمي همأ،ها ،صمو   مر ح  وا مح   وال م  الح م، ، ووال م  ال مها  ، ال 
 جممموز لل ممماظر ن  افممماق العقمممل الم ممملم بتمممأو الت متكل ممم ، و ،رمممما   ،غمممي  نممممان تلمممأ ال صمممو  وت عيلهممما 

ر ر أمي تلمأ ال صمو  الصمر ح  الوا مح   عمدر مضميع  واالحتكام  ليها،     لر أ ّ مجان االوتها  ال ظ
مما  ع مي ألر للممرأ  الحمدر أمي تمولري وال م  الح م،  بم ءر دا ا غير م،ررا نل  حرم  ال صو و للوقت، وانت
، و قيممول و  هول نن الم كمر ،والمؤم ول والمؤم ات بعضهم أوليا  بع   أمرول بالمعروف))قولي تعال  

ال مها   بم ءر قولمي وال م  ،  مما  حمدر لهما تمولري 95التوبم   ((و ريعول اهلل واسمولي الصال ، و ؤتول ال  ا ،
أل مممن تر مول ممن ال مهدا  ، أرومل وامرأتمال اولين واست هدوا ههيد ن من اوالكم، أإل لم  كو،ا)) 

وال ممم  للممممرأ  حمممدر تمممولري ر  اآل ممم  أا،تمممت أهممم، 222ال،قمممر  (( األخمممرر حمممدافما أتمممر ر افما،  تضرمممل  حمممد
ال ها   مرلقاا، وال حاو   ل  حصرفا م  ما أعل بع  م أي باب  ول باب اسمت ا اا  لم  تمأو الت ،يالهما 

 . متكل   ومثقل 
ووال م  اثمماا ، ووال م  ال،تم ،  وال م  الموزاا ، م،اهمر  وأما الوال مات العامم  التمي لمم  مر  أمي همأ،ها ،صمو  

مممن الوال ممات الم ممتحدا  أممي الملرمم ، أممإلر بيممال حكممم  وغيرفمماووال مم  المظممالم، ووال مم  الكتابمم ، ال ممرا ، 
 ا اا  لم  ال رع أي فر  الوال ات   ،غي أل   ت د أيي  ل  تلأ المرتك ات أوسع افا تأ يال وت صيال اسمت

 . المقا د، والت اتاا  ل  المآالت ااتكازاا نل األ ون العامر  لل ر ع ، و 
، أمإلر الك،رر، واليالأ  العظم ثمام  اظ ير   تولري المرأ  وبال  ،  للوال ات التي وا  أي هأ،ها ،صو  

،ي التي تحتملها تلأ ال صمو ، بمل لمي لل ظر االوتها  ر أل  جدر  أيها ال ظر بغي  ترويّ مع   من المعا
من المعا،ي التمي لمم  تو مل  ليهما ال مابقول أمي  مو  مما  تمروّ لد مي ممن  ل  جتهد أي استحدا  مع  ا أ

 .زما،ي  ومكا،ير  وانت،اااتقرائن و الئل 
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مما نلمم  فممرا، أإ،ر مما ،ممرر أل  قتصممر حممد ث ا أممي فممر  الواقمم  أممي بيممال حكممم ال ممرع أممي تممولري المممرأ   وتأسي ا
الوال ممات العامرمم  أممي الوال ممات التممي وا  أيهمما ،ممءر ظ ممير الث،مموت والداللمم ، وفممي أسمما  الوال ممات العامرمم ، 

 . ك،رر، واليالأ  العظم وفي التي تعرف م  ما أسل  ا م باثمام  ال
الوال مم    ا،ممت وال تمم ان محمملر خممالف بممين ال قهمما  قممد ما وحممد ثاا، و لممأ بح مم،ا،ي فممر  المممرأ    لر تممولري

الل  معاما، وا ت أي هأ،ي ،ءر ظ ير الث،وت والدم أل  اوتها  ر  بات اق العاِلمين من األ وليرين والمت قه  
ال،يماا  أمي  محيحي، وغيمر  ممن أ محاب ال م ن والجواممع، وفو حد ث أبي بكر  الر  أخروي اثممام 
  ".. لّ قوم ولوا أمرفم امرأ لن  "وفو قولي م  لر  اهلل نليي ورلي وسلرم م 

 مما  عت،مر ظ يرما أمي  اللتمي، و لمأ   بانت،اا  خ،ر رحا ، و لأ  ،ظ يًّا أي ا،وتي لر فرا الحد ث  عت،ر ،صًّا 
 و،مي ،صًّما  قتضمي تحمر م مجتهمدول   أهم م مي أقد   بتعد  المجتهد ن، أللر المع   المرا  م ي  ق،ل التعد
 فمب اائ م   و،ي ،صًّا  قتضي  رافم  تمولري الممرأ  فمر  الممرأ ، بمل رخرول  تولري المرأ  فر  الوال  ، وأهم 

،وتمي م تقر را وتأ يمدا نلم   مح  ، قتضي خ،راا مجر اا ال  قتضي تحر ماا وال  راف ، و ،ما االث   ل  انت،اا  
 !!  لر  اهلل نليي ورلي وسلرم م حيث أخ،ر  ول تولري تلأ ال تا  نالم  نل  زوان ملأ   رر وتم  قي

هما احتمماالت وويهم  اهميد  ت متحد االحتمرام والتقمد ر، ونمدم اث،كماا نلم  ممن ت، م   لر فر  المعما،ي  لَّ 
المجتهمد ن أمي  بمل لميط بمحظموا أمي همي   نلم  ". ال  ،كاا أي م مائل االوتهما "أ را م ها نمال بقاند  
، أاألل ماع م أمي أ مول ا م مت افيرم  ل نصمر ومصمر  ولكمن  ،اسمت ،اط مع م  أو معما،ي أخمرر ممن فمرا الم ءر

 ل أممي ا،وتممي أو أممي الظ ممير مممما  ع ممي أ ممّ المجممان لالوتهمما  المتجممد  أممي المم ءر المعمما،ي غيممر مت افيمم ، 
ا،وتما  قرعمير  الث،موت والداللم   لم  ،مءٍّ  الم ءِّ الظ مير فمرا أل  حمورن  ائ اما ممن  مال ال   ،غي ألحد    اللتي، و 
و مل القرعمير  لم  الظ مير، أماألون  عمدر ، والحان ألر تحون الظ ير  ل  القرعمير ال  قملر خرموا  ممن تحو الل 

ا   ا أخرممؤوا، مممما  تج يامما نلمم  الم ممررع الممر  ا ممد لل مماظر ن أممي الظ ممير أوممر ن   ا أ ممابوا وأوممراا واحممدا
وأممما .  جعممل م ممع ال ظممر المتجممد  أممي الظ ممير ت و تامما نلمم  ال مماظر ن أر مم  اسممتحقاق أوممر ن أو أوممر واحممد  

ا نلمم  الم ممررع الممر  حظممر ال ظممر المتجممد  أممي  لممأ القرعممير الوا ممّ الثمما،ي، أإ،رممي  عممدر فممو اآلخممر اأت اتامم
 . ح اظاا نل  الثوابت، و يا،  للكليات من التالنب

وب ا  نليي، أإ،ري  جب اثبقا  نل  مراتب ال صو   مما وا ت ن مي  لحموق المصمر   م  مل  اهلل نليمي 
يرا  ل  قيام ال ان ، ومما وارا ما  قرعيًّما   ،غمي ورلي وسلم م بالرأيد األنل ، أما تر ي ظ يرا،  جب أل  ،ق  ظ 

المراائع التمي  مكمن    اليلمم بمين فمر  المراتمب تحمت ميتلمفالوقوف ن د  لأ القرعمير، وال حاوم   لم
  . تراع بها بع  أي نصر من العصواأل 

ممن لمم  قااعم  للمتهجم نلم   ا حجَّمال ،مو ر ال مر ف الم ءر ال  جوز المرئ أل  تير ممن فمرا  زبد  القون،و 
ن العلممما  المعا ممر نو أممال ءر الظ ممير ممما أممي تحممر م الوال مم  العاممم  نلمم  ال  مما   عت،ممر  ،صرمما  ممر حا قااعامم
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    ممّ لالوتهمما  المتجممد  سمموا  أممي  اللتممي أم أممي ا،وتممي، بممل  لر فممرا ممم  م  ممما قررا،مما سممابقاا اللم  أو ا،وتمما 
المم ءر   ممع لالوتهمما  الموسمموم باالوتهمما  الت ممم  لي أو االوتهمما  التر،يقممير، وفممو االوتهمما  الممر  و مم ي 
 ، اثمام ال اا،ي بأ،ري ال   قرع حت    قرع التكليف، و را  بمي أل  ث،مت الحكمم بمدا مي م  ليلمي م ال مرنير

 . ق  ال ظر أي تعيين محلريأي،
لمم ن ت،ممدر ل مما موقممع فممرا المم ءر أممي ا ائيمم  القرعممي والظ ممير، وتجلمم  ل مما م ممروني  أ ًّمما ممما  ممال األمممر، أو 

، أإ،ر ا ،رر ألر  أل   مكمنأي العصر الرافن ي تجد د ال ظر االوتها  ر أياالوتها  المتجد  أي فرا ال ءر
أن مي ألر الميتلف أي م رونير  تولري المرأ    افما العامر     الوالووو  فر   تم من خالن ال ظر أي مدر 

أمي  ،يما ال ما ، العامم  ممدر وومو  فمر  الوال م  جتهدوا من أول التحقرد من أل  الجا ر ن اليوم لل اظر ن 
و مف الوال م  العامرم  من أومل التحقمد ممن ممدر ا،ر،ماق تهم ااقهم وبرن من است را  وسعهم ال بدر لبل 

د مقراايممم  أمممي الممم ظم التعمممرف اليممموم برئاسممم  الجمهوا ممم ، وائاسممم  الحكومممم  بمممات وم نلممم  مممما بهمممرا الم هممم
 !! الحد ث 

 لر القيام بهاتين المهمتين ال كر َّتين بصوا  نلمير  م هجير  م ض،ر  من هأ،ي الو ون  لم  التجماوز بمال ظر 
 . ال قهير من الدائر  ال ظر ر  المجر ر   ل  الدائر  العملير  الواقعير  الملموس 

لعصمر المرافن، أإ،ر ما ، م ع بال  ،  للمهم  ال كر ر  األول  المتمثل  أي مدر ووو  تلأ الوال   العامر  أي ا
:  لممم  تراا ممما ال قهمممير التقليمممد ر لضممم،م الممممرا  بالمصمممرلّ، حيمممث ،جمممد اثممممام المممماوا    عررأهممما بقولمممي

و عررأهممما ابمممن ،جممميم بقولمممي  1 .."اثمامممم  مو مممون  ليالأممم  ال ،مممو  أمممي حراسممم  المممد ن، وسياسممم  المممد،يا"..

أممما ابممن خلممدول، أقممد نررأهمما بأ،رهمما و و 2 .".اسممتحقاق تصممرف نممام أممي الممد ن والممد،يا نلمم  الم مملمين"..
حممل الكاأم  نلم  مقتضم  ال ظمر ال مرني أمي مصمالحهم األخرو م  والد،يو م  الراوعم   ليهما، "..ن،اا  نن 

    لر أحموان المد،يا ترومع  لهما ن مد ال مااع  لم  انت،اافما بمصمالّ اآلخمر ، أهمي أمي الحقيقم  خالأم  نمن 
  3 "..الد،يا بي  احب ال رع أي حراس  الد ن وسياس 

 لر فممر  التعر  ممات تقر ممر بكممول سمملر  الممولير العممام هممامل  ألممموا الممد ن، وسياسمم  الممد،يا، وأممي فممرا  قممون 
و ت،مميرن مممن فممر  التعمماا ف ألر سمملر  اليلي مم  تت مماون أممموا الممد ن، وسياسمم  ".. أضمميل  الممد توا ال حيلممي 

عماليم  مرا  بهما تحقيمد مصمالّ ال ما  أمي نمالمي الد،يا نلم  أسما  همرائع اثسمالم وتعاليممي، أللر فمر  الت

                                                 
1
 .  5األحكام السلطانية للماوردي ص: انظر  

2
 .  302ص 7، ورد احملتار ج793ص71البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج: انظر  

3
 . باختصار 787املقدمة البن خلدون ص: انظر  
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المممد،يا واآلخممممر ، أ  ألر الع صممممر العقممممد  واث، ممما،ي أو األخالقممممي   ممممير و ،امممما  لممم  و ممممب  مممممع الع صممممر 
وبهممرا تغمما ر اليالأمم  أساسمما ال مملرات ال ياسممير  الحاليمم  التممي ".. و مضممي أممي  تحليلممي قممائال .." الممما  ر 

التممي تقتصممر نلمم  ت ظمميم العالقممات االوتمانيرمم ، وتقممر واقممع المجتمممع  ت ممير نلمم  فممد  القمموا،ين الو ممعير 
 1.."ولو نااض الد ن أو ال ضيل  أحيا،اا

وتأسي مما نلمم  فممرا الم همموم القمماار لمصممرلّ الوال مم  العامرمم  أممي التممرا ، أإ،َّممي ال  رتمماب امممر  اليمموم أممي ألر 
ائممم ، وقممد ولرممت م ممر  فمموا ، وأم ممت تلممأ اليالأمم  أو اثماممم  الك،ممرر بممرلأ الم همموم لممم تعممد اليمموم ق

األقراا واألمصاا غير خا ع  ل لر  خلي   أو  مام أنظم، بل بات لكل قرر ومصر  ماٌم وحما م قرمر م 
تتوقف سلراتي ن د حدو  قرمر ، وال  تمواأر أمي الم ظم الد مقراايم  الحد ثم   ال نلم  سملر  واحمد  وفمي 

ال ممملر  الت مممر عير ، والقضمممائير ، أإ،رهمممما أم مممتا أمممي أ مممد   وأمممما! ال ممملر  التمممي تعمممرف بال ممملر  الت  ير رممم 
، لممم تعممد اممم  تلممأ ال مملر   أهمميا  رخممر ن لهممم االسممتقاللير  التامرمم  نممن ال مملر  الت  ير رمم ، وبتع،يممر أ قر
المرلقمم  التممي  ا،ممت  ات  مموم لإلمممام األ ،ممر أو اليلي مم  األنظممم، بممل أ ممحت اليمموم موزرنمم  نلمم  اممال  

ال لر  الت ر عير ، وال لر  القضمائير ، وال ملر  الت  ير رم ، ولميط امم اممر   تمول   :سلرات أساسي ، وفي
 ! أي ال ظم الد مقرااي  الحد ث فر  ال لرات  لرها 

ال ماظر الحصميف أل  قمررا بمألر الم ماط المر   مرا  ت   مل    األممر  مرلأ م وفمو  مرلأ م أإ،رمي  جمب نلم  و 
، وغيممر موومو   واقعامما، وبالتممالي، ".. لمن   لممّ قموم ولمموا أممرفم امممرأ " لم ممت ا  ممن حممد ث الحكمم ا م تمف 

، ومعلموم  تعرا تر،يد  لأ الحكم سوا  أ ال تحر ماا أم  رافم  أم  باحم   انت،ماااا بمألَّ محملر الحكمم م تمف 
 !! ن د األ ولير  ألر الحكم   ت ي با،ت ا  محلري

، أممإلر ممما  ثمماا اليمموم مممن خممالف  بممين مت قهمم  العصممر ومممن  عممرف أممي بعمم  و   األمممر  ممرلأ، وفممو  ممرلأ
األقراا بالم ت ير ن أو اللي،راليين خالٌف ،ظر م ال ودور من واائي، وال  ترتب نليمي  ،يمر أامر  أمي الواقمع 
العملير، وقد  ال حر ًّا بهم تحقيد الم ماط، وتحر مر محملر ال م اع ق،مل اليموض أمي ،قاهمات نقيمم  زا ت 
الصمف اثسممالمير افقاما أكر ًّمما، وت ممتتا مروعيرما، والحممان ألر الم مأل  ال ت ممتحد  ممل تلمأ الجهممو  ال ظر رمم  

 !! والجيوش المع و ر  التي أندرت للمواوه  ال كر ر  بين المع كر ن
وبال  ،  للمهمم  ال كر رم  الثا،يم  المتمثرلم  أمي التحقمد ممن ممدر ا،ر،ماق و مف اثمامم  الك،مرر واليالأم  
العظمم  نلمم  مصممرلّ ائاسمم  الجمهوا م  وائاسمم  الحكوممم ، أممإلر  معممال ال ظمر أممي م همموم اثماممم  العظممم  
ح ممب فمممر  التعر  مممات اآل، مم  المممر ر ،جمممد ألر بي هممما وبممين م هممموم ائاسممم  الدولمم  وائاسممم  الحكومممم  أروقاممما 
                                                 

1
 . باختصار، طبعة دار الفكر بدمشق 6775ص 9الفقه اإلسالمي وأدلته ـ وهبة الزحيلي ـ ج: انظر  
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م، وتلمأ المهمام التمي ووفر ر  متمثل  أمي تلمأ المهمام التمي   ،غمي أل  م ه  بهما اليلي م  أو اثممام األنظم
أ،ي مما  جممع اليلي م  مهمم  تمدبير أمموا .   ه  بها من  عرف اليوم برئيط الجمهوا   أو ائميط الحكومم 

، و رتمد  لم  هيصمي سملر  الت مر ع وسملر  القضما  بجا،مب سملر   الد ن، وسياس  المد،يا و ،اما  لم  و مب 
 بتدبير سياس  المد،يا، وال ت متظم سملرتي أمموا الت  ير، أإلر ائيط الجمهوا   أو ائيط الحكوم  ال  ع    ال

. الد ن،  ما ألر سلرتي ال ت تظم القضا  وال الت ر ع، بمل امم  سملر  أخمرر  يضمع لهما القضما  والت مر ع
، لقمد  مال اليلي م   جممع أمي هيصمي سملر  الم مررع، وسملر  القا مي، وسملر  القمائم بمأمر  وبتع،ير أ قر

اليلي م   ا،مت همامل  لجميمع األقرماا واألمصماا اثسمالمير  نصموائر ، و مال  ،  مما ألر وال م (الم  رر)=اهلل 
حكممم اثمممام األنظممم أيهمما ،اأممرا، وأمممر  مرانامما أممي تلممأ األقرمماا واألمصمماا نلمم  الممرغم مممن  ممول مر مم   

 . المد    الم ورا ، أو الكوأ ، أو بغدا ، أو  م د، أو  سر ،ون، أو غيرفا
يلي م  أ ام مر  أل  و مف باثممام األنظمم، وبمولير أممر الم ملمين، وبالقمائم هر  ال لرات الواسع  حمدر للب

 . بأمر اهلل، وغير  لأ من األو اف التي أالقت نل  اليل ا  أي التاا خ
أو ائاسم  الحكومم ، أالوال م   ،وب ا  نل  فرا، أإلَّ امر  أروقاا ووفر ر  بين الوال   العامر  وائاس  الجمهوا  

 . أهمل وأوسع من ائاس  الجمهوا ر  وائاس  الحكوم أ  ا م م  ما ا العامر  
ائاسم  الجمهوا م  أو ائاسم  بتحمر م تمولري الممرأ  بعم  المت هقم  المعا مر ن قمون وتأسي اا نل  فمرا، أمإلر 

، أمي الم ماط ،رر،  عدر  لأ ق  اا نلم  مقمراات قانمد  االوتهما  أو  مام   وال   نامر  بح ،ا،ها الحكوم  
بمرن الوسمع ممن أومل التحقمد ممن ممدر ا،ر،ماق و مف ومقتضم  فمر  القانمد  م  مما قررا،ما ممراااا وتكمراااا م 

اثماممم  الك،ممرر، والوال مم  العظممم  نلمم  ممما  صممرلّ نليممي أممي  ،يمما ال مما  برئاسمم  الدولمم ، وائاسمم  المموزاا ، 
ائاسمم  الدولمم ، )=معا ممر  بحيمث   ا تأ رممد لل مماظر ا،ر،مماق و مف اثماممم  الك،ممرر نلمم  تلمأ الرئاسممات ال

 !، ا،ته   ل  تقر ر الحكم الر   ترورّ لد ي تحر ماا أو  راف  أو  باح ا (الوازا  وائاس 
وأممما   ا ووممد ال مماظر أروقامما ووفر رمم   ات بممان  بممين م همموم الوال مم  العظممم ، وم ممافيم مصممرلحات ائاسمم  

 ممر  أل  يلممء  لمم  القممون بم ممرونير  تممولري الدولمم  وائاسمم  المموزاا ، وائاسمم  المجممالط الت ممر عير ، ألممي حي 
 .المرأ  فر  الرئاسات   ا تواأرت أيها سائر ال روط الواوب تواأرفا أيمن  ر د تولريها من الروان

أي  و  ما ت،دت ل ا من أمروق ووفر رم  وا مح  و موح ال ممط بمين مما  مال  عمرف بالوال م  العامرم  ومما و 
ي  تعمرا تعمرااا وا محاا أإ،ر ما ،يلمء  لم  تقر مر القمون بأ،رملحكومم ،  عرف اليوم برئاسم  الجمهوا م  وائاسم  ا

ائاسم  الدولم ، وائاسم  )=تولري المرأ  الرئاسمات المعا مر  ت   ل مقتض   لأ ال ءر ال ،و ر ال ر ف نل  
، وبتع،يمر رخمر، ال  مكمن انت،ماا  لمأ الم ءر ال ،مو ر ،صًّما أمي م مأل  (اا ، وائاس  المجالط الت مر عير الوز 
ولري المممرأ  تلممأ الرئاسممات، وبالتممالي، ال بممدر مممن ال،حممث الجمما  الحثيممث نممن حكممم  هممرنيٍّ معت،ممر مالئممم تمم

لحقيق  تلأ الرئاسات، وال بدر من  خراج فر  الم أل  من  ائر  الم ائل االوتها  ر  التي وا  أمي همأ،ها 
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أساساما ل،يمال حكممي، والحمان ألر  هرنيم ظ ير انت،اااا بكو،ها غير م مول  برلأ الم ءر المر   مرا  لمي ،ءم 
 . ال ءر ال   ملها وال   تظمها ال،ت 

ائاسم  )=و   األمر  رلأ، أإ،ر ا ل هرع  ل  القون بأ،ري   ،غي االنتدا  بم أل  تولري المرأ  تلمأ الرئاسمات 
ت ممن وم ط الم مائل الم مكو بح م،ا،ها م مأل  اوتها  رم  ( الجمهوا   وائاس  الحكومم  وائاسم  ال،رلممال

ن ها، وفي الم ائل التي تعرف ن مد األ مولير  بم مائل الع مو، و مرا  بهما تلمأ الم مائل التمي لمم  مر  أمي 
همأ،ها م أمي نصمر الرسمال  م ،مءم م،اهمٌر ممن  تماب  أو سم  ،  مما  مرا  بهما تلمأ الم مائل الم متحدا  أمي 

المعمامالت، والعقمو ،  الملر ، وال أل أيها  ال مأل أمي سمائر الم مائل التمي سمكت ن هما ال مرع أمي بماب
وال،يانمات، وال ياسمات، والعما ات، وأأ ممّ المجمان أيهما لل ظممر المتجمد  أمي  مملر نصمر ومصمر اسممت ا اا 

 !  ل  األ ون العام ، وااتكازاا نل  المقا د الكلير ، والت اتاا  ل  المآالت
 ما ال قهمي التقليمد ر ممن بيمال مقتض  فر  ال قل  ال كر ر  ال ونير  أي التعامل ممع فمر  الم مأل   ن ما  ترااو 

حكمممم ال مممرع أمممي فمممر  الم مممأل  انت،ممماااا بكو،هممما م مممأل  م مممتحدا  أمممي الملرممم  لمممم  عرأمممي أول مممأ المت قهممم  
األقدمول، وليط من ال دا  وال من الرهما  تحكميمهم أمي م مأل  لمم  وا ،وفما، ولمم  عا  موفا، بمل لميط 

 ! تجدرت أي حيا  ال ا  بعد تدو  هم  واو  هممن الجا ر   قحام أتاوافم واوتها اتهم لتوويي ما اس
 ااحمم  ال مماح   م ممائل الع ممو أممي الممدا  األ ممولير   ممما ألر مقتضمم  االنتممدا  بهممر  الم ممأل  مممن ومم ط 

ال كر ر  ال قهير  مما أاير وال   ان  ثاا ممن خالأمات و،قاهمات ،ظر رم  نقيمم  مما  ا،مت الحاوم  تمدنو  ليهما 
ي سائر الم ائل التمي ما امت الم أل  م داو   من م ائل الع و التي  يضع بيال حكمها لما تيضع ل

  !!لم  ر  أي هأ،ها ،ءم م،اهر من  تاب أو س  

ن،  ال من المهمر للغا م  ال،مد  بهماتين المهمرتمين ال كمر رتين اللتمين التمي اأ  ما االاتكماز نليهمما و  و  القو 
ل،يممال حكممم ال ممرع أممي فممر  الم ممأل  الم ممتحدا  أممي الملرمم ، ول يتلممف  لمم  بيممال حكممم ال ممرع أممي تممولري 

 . المرأ  فر  الرئاسات
ومممآالت الكليرمم  والمقا ممد  العامرمم  األ ممون، و رتمماح لممي ال،ممان، و   ممجم مممع    رممم ن  ليممي القلممب لر الممر

ائاسممم  الدولممم ، ائاسممم  )= تمممولري الممممرأ  الم ممملم  الكمممف  تلمممأ الرئاسمممات المعا مممر ومممواز فمممو األأعمممان 
  ا ما تواأرت أيها تلمأ ال مروط التمي  جمب تواأرفما أمي أخيهما المر   ترهمّ  (الحكوم ، ائاس  ال،رلمال

 . لهر  الوظي   الم تحدا  أي الملر 
 تمثممل أممي ا،عممدام المم ءر ال ممرنير الصممحيّ الصممر ّ ،ا ال ممرنير أممي تقر ممر فممرا الجممواز المرلممد م ممت د لر 

الممر   حظممر نلمم  المممرأ  الم مملم  تممولري فممر  الرئاسممات الم ممتحدا  أممي الملرمم ،  ممما  تمثممل أممي انتممدا ،ا 
، أمرلأ العصمر المرافنأمي  باأل ل العام الر    مت د  ليمي ثا،مات م مرونير  تمولري الرومل بهمر  الرئاسمات
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األ ل العامر  تووي  لم   ملر ممن تتمواأر أيمي همروط  ت مد نليهما ال ما  أمي قرمر ممن األقرماا، و لمأ بغم ر 
 ! ال ظر نن  و،ي اوالا أو امرأ 

وأضممال نممما  قممررا  األ ممل العمممام، أممإلر مقا ممد ال ممرع العامرمم  أمممي ال ممأل ال  ممو ر ت ممهد  لهمما بت ممماو  
 عممدر تيصمميء أحممدفما بهمما  ول اآلخممر مممما  ع ممي ألر الم ممتحدا  أممي الملرمم ،  الج  ممين تممولري فممر  الوال مم 

 . مصا ا التي أوسع افا وا،ب الت صيل والتحر رمصا ا  لل

ا را الحدر للمرأ  الكف  أي العصر الرافن  عدر  نماالا  ا فلر  ا،اتنل  أ  وتها  المقا د ر المر  لالاهيدا
 مونير  والم هجيرم ، و همدف  لم  تحقيمد قيوميرم  تعماليم المد ن وت مد د  عتمدر بالمو  تجاوز ال ظر  الج ئير ، و 

آالت األأعمان   ال امي  ومالكلير  ومقا د  العامر  وقواندال رع الحيا  بتلأ التعاليم است ا ا  ل  أ ون 
ا  أيما لم ت ملي ال صو  ب،يال   !! لعا ات والتقاليدنن سرو  ا ل ال،عد بعيدا

م  مما أسمل  ا  توقمف الرئاسات ألر تولري المكرل ين م اواالا و، ا ا م فر  وبر،يع  الحان، ال   أر امر  أي  
تواأر هروط مو ونير  معت،ر  أمي أول مأ المكلر مين سموا  أ ما،وا اوماال أم ، ما ، ولعملر أفممر  روا  نل  م 

دا  نلم  القيمام بأن،ائهما وأمد المم ه  هرط   ،غي االنتمدا  بمي اليموم بعمد همراي ال،لمو  والعقمل، همرط القم
وأ ولها المتمثل  أي تحقيمد العدالم ،  االلت ام الرهيد بأسط تلأ الرئاسات المرا  هلل ولر واللي، وهرط

وتر،يد م،دأ ال وار، وتحقيد الم اوا ، ومرانما  مصمالّ الرنيرم ، وسموافا ممن ال مروط التمي  قررافما قرمر 
 !!   ال روط حدر لي تولري فر  الوال   سوا  أ ال اوال أم امرأ أمن تواأر أيي فر  .. من األقراا

نل  أ،ري من الجد ر   ر  ألر بعضا من ال ما  قمد  ييرمل  لميهم ألر  ا،مات فمرا الحمدر للممرأ  الم ملم  التمي 
الصمغرر وفمي تتواأر أيها تلأ ال روط الم اا  ليها،  ع مي ن مد أول مأ الم،ع   ا،مات حمدر تمولري اثمامم  

 !! لم  ما امت مؤفرل  لتولري فر  الرئاساتأي الصال  للمرأ  الم م  اثما

 لر أهما  هرا ال  عدو أل  كول مصا ا  نل  المرلوب، وخرووا نل  الجا  ،     ،رمي ال  ي م  نلم  أ  
م نالقم  نااف نالم باأل ون وال روع  ول فرا الرأ  بعيدا نن المو ونير  والتحقيمد،  لمأ أل،رمي لميط ام

واثمامم  أمي الصمال ،  لمأ أللر اثمامم  أمي الصمال  لمم   بين تلأ الرئاسات الم متحدا  أمي الملم  تالزمير 
مم  مممن المهممام التممي  قمموم  الحد ثمم ، وأ مم،ّ ف الممأ أصممل أ يممد تلممأ الرئاسممات مممن  تولرممول بهمما تعممدر مهمر

هممما ال،تمم ، مممما هممي  رخممر، وال تممرابم أو تممالزم بي  مممر ن، أاثماممم  هممي ، وفممر  الرئاسمماتووا ممّ بممين األ
 !  جعل ابم  حدافما باألخرر مصا ا  نل  المرلوبو وفربا من الواقع الر   عيش أيي ال ا  اليوم

وأضال نن فمرا، أإ،رمي لمم  قمل أحمد ممن العماِلمين قمد ما وحمد ثا  ،رمي  جمب نلم  اليلي م  أو اثممام األ ،مر 
ألممر همراا ممن همروط الوال م  أو اليالأم ،  مام  الرنير  أي الصلوات، ولم  عت،ر أحمد ممن المت قهم  فمرا ا

 . مما  جعل الربم بي هما انت اأا ال سدا  أيي
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ونليي، أإ،ري ال بدر من ال ظر  ل  فر  الم أل  بح ،ا،ها م أل  م تحدا  أمي الملرم ، و جمب التعاممل معهما 
وأد األسط والقوانمد المت،رعم  أمي التعاممل ممع م متجدات األأكماا واألحموان، ومما  تو مل  ليمي العماِلمول 

    ،غممي اللمموا  بممي مممع المحقرقممول مممن حكممم أممي  ممو  المقا ممد والمصممالّ والم اسممد والمممآالت، فممو الممر
 !    بقا  باب االوتها  المتجد  أيها م توحا  ل  أل  ر  اهلل األاض ومن نليها

القمون،  لر األ مل المقممررا أمي ال مرع فممو ألر للممرأ  الم ملم  حقوقما سياسممير  مت ماو   ممع تلممأ خال م  و 
قموق ممن حيمث األ مل،  مما ألر الحقوق ال ياسي  الثابت  ألخيها الرول، وال أرق بي ها وبي ي أي تلمأ الح

نلمم  المممرأ  الم مملم  واو،ممات سياسممير  مت مماو   مممع تلممأ الواو،ممات ال ياسممير  الثابتمم  للروممل، وال أممرق 
 . بي هما ال،ت 

وانت،مماااا بممألر تلممأ الواو،ممات والحقمموق ال ياسممير  م داومم   مممن التكمماليف ال ممرنير ، أممإلر لكمملر واحممد   
ل   لر واحد م هما مراناتها وااللتم ام ال مد د بهما نصمم  لهمما ممن م هما  وابم وهرواا ور ابا  جب ن

ت لم العا ات والتقاليد نل  تلأ الحقوق والواو،ات وخا ر  م ها الحقموق والواو،مات التمي وا ت أمي 
 .هأ،ها ،صو  من الكتاب وال    الصحيح   ال،يع  وال وار والح ،  وسوافا

 مت د أفممر انتمراض  أل ،،مرز وفمن و معف  سم ، أإ،رمي حمر م ب ما وق،ل أل ،ضمع احال ما أمي ،ها م  فمر  الداا
وخا َّم  تولريهما الرئاسمات المعا ممر  سياسممير  للممرأ ، مما أوا ،ما  ممن حقموق  ليمي نامرم  القمائلين بعمدم ا،مموت 

الر   جد  المر  هائعاا وحا راا بالقو  وال عل أي سائر الكتابمات والمؤلر مات االنتراض  لأ وفرا ،ءر 
المممدليل األون نلممم  أل تمممولي الممممرأ  "..مبعضمممه مممي أابابهممما بالحمممد ث أمممي فمممرا المو ممموع، و قمممون التمممي ن

للوال ات العام ، والت ر ع ل م  من خالن مجالط ال وار، أو أ   م م  رخر ليط واو،اا نلم  الممرأ ، 
اممرأ  قمم  فمو أل اسمون اهلل  مل  اهلل نليمي وسملم لمم  مون: وال فو حد لها، وأل ال ر ع  لم تأت بمي قمم

هممأ،اا مممن فممر  ال مم ول، ولممو  ممال فممرا حقمماا مممن حقمموق المممرأ ، أو واو،مماا مممن الواو،ممات نليهمما لممما أغ ممل 
 يممف وفممو اسممون اهلل، األمممين نلمم  تر،يممد هممر عتي، . الرسممون  ممل  اهلل نليممي وسمملم فممرا الحممد والواوممب

ي اهلل، و مال الحما م بمأمر اهلل وت  ير أحكامي، وت،ليغ اسالتي   يف والرسون  ل  اهلل نليي وسلم قد مك م
{  ،ممممما أ، ل ممممما  ليمممممأ الكتممممماب بمممممالحد لمممممتحكم بمممممين ال ممممما  بمممممما أااك اهلل}: بمممممين الم ممممملمين قمممممان تعمممممال 

 (.501:ال  ا )

ممن القضما  بمين ال ما  وتوليم  األممرا ، ونم لهم : وقد تول  ال ،ي  ل  اهلل نليي وسلم وميع مهام الحكمم
ومحاسممم،تهم، و اسمممان الجيممموش، و نمممالل الحمممرب، ونقمممد الصممملّ والهد،ممم  وال ممملم، ومياا،ممم  الملممموك 

م ولقيصمممر نظممميم المممرو ( أسممملم ت ممملم)و نممموتهم وتهد مممدفم و ،مممراافم، أقمممد أاسمممل لك مممرر نظممميم أممماا  
المخ وولم  اسمون اهلل أممرا  نلم  ال مواحي والممدل، أمي مكم  ونممال وال،حمر ن، والميمن ..(.. أسلم ت لم)

ولممم  ث،ممت قممم أل ال ،ممي  ممل  اهلل نليممي وسمملم ولمم  امممرأ  .. ونلمم  الوأممو ، وولمم  نلمم  ال  مما  والصممدقات
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لممرأ ، لمما أغ مل ال ،مي ولو  ال تولي فر  الوال ات أو بعضمها واو،ماا نلم  ا. واحد  أي  ل فر  الوال ات
 ل  اهلل نليي وسلم فرا الواومب ولمو  مال حقماا  مرلأ ممن حقموق الممرأ  أمما  مال لل ،مي  مل  اهلل نليمي 

وفمرا المدليل  مما ،مرر ممن أ مرح األ لم  وأظهرفما، أل مما  قمان  ل . وسلم أل  م ع ال  ا  من فمرا الحمد
بالرسمون  مل  اهلل نليمي وسملم أل  غ مل فمرا أكيمف  ليمد .. تول  الوال مات العامم  حمد للممرأ  قمون باامل

 ما أ هما }: الحد لل  ا ، وفمو الم،عمو  بالرسمال ، الممأموا بت،ليغهما  املم ، ونمدم الم قء م هما، قمان تعمال 
الرسممون بلممغ ممما أ،مم ن  ليممأ مممن ابممأ و ل لممم ت عممل أممما بلغممت اسممالتي واهلل  عصمممأ مممن ال مما   ل اهلل ال 

ولم  ث،ت  رلأ قم وال ،قل بأ   وا  من  موا ال قمل أل ال ،مي  (.76:المائد ){   القوم الكاأر ن هد
بمل  ل قمون ال ،مي أمي فمرا ال مأل  مال نلم  . أمر بأل تولي المرأ  فر  الوال ات، ولو أمي م متق،ل ال ممال

و رلأ الحان مع أ محاب اسمون اهلل  مل  اهلل نليمي .. ع المرأ  من فر  الوال اتغير  لأ أقد وا  بم
أبو بكر ونممر ونثممال ونلمي ا مي اهلل نم همو : الراهد ن الر ن تولوا أمر الم لمين بعد  وسلم وخل ائي

 ممماا  بلممد  أو قضمما  ،احيمم ، أو قيمما   ومميش، أو أمممراا ناممماا  : أممإل أحممداا ممم هم لممم  ممون امممرأ  وال مم  ناممم 
ليلي م   واروال  خلمت اممرأ  واحمد   لم  مجلمط الحكمم أو ال م.  ال  ا ، والقضا ، والوأو ، وال  اا  

ن أكيمف  جممع فمؤال  اليل ما  األابعم  أمي نصمر اثسمالم ال افمر نلم  حرممال  من فؤال  اليل ا  الراهد
ألميط حرممال ..  يمف وفمر  األمم  ال تجتممع نلم  باامل! المرأ  حقاا فو لها، أو واو،ماا أوو،مي اهلل نليهما 

أكيمف تجتممع أمم  محممد  مل  اهلل ! المرأ  حقاا ممن حقوقهما أو نمدم تمكي هما ممن القيمام بواو،هما باامل 
ب ممو أميمم ، وب ممو : اممم فممؤال  خل مما  اثسممالم الممر ن ومما وا بعممد اليالأمم  الراهممد   !!نليممي وسمملم نلمم   لممأ

الع،ا ، وب و نثمال، وما تيلل  لأ من حكومات اثسالم فمل  مال مم هم ممن ولم  اممرأ  وال م  ممن فمر  
ضممواا أممي مجلممط الت ممر ع  فممل  تصمموا أل تظممل أممم  الوال ممات العاممم   وفممل  ممال ممم هم مممن وعممل امممرأ  ن

 1.."!اثسالم نل  فرا ال،اال أي  ل نصوافا 

أول مأ المر ن  حظمرول نلم  الممرأ  تمولري الوال مات نامم  فكرا ليَّء فمرا الكاتمب أفممر  ليمل    مت د  ليمي 
 الح ممم،  وال مم    أممي القممررل الكمممر م  وا مممح  ممر ح  العامرمم   لهمما حتممم  تلممأ التممي وا ت أيهممما ،صممو  

فكمرا  ما ا  ات، ما م فمدا  اهلل م األ مل العمامر و ووال م  ال مها  ،  (األممر بمالمعروف وال همي نمن الم كمر)=
مما لليرمماب ال ممرنير،  تممولري المممرأ  تلممأ  ممول بممين  واممم  بممي نممرض الحممائم، بممل فكممرا ااتكممب خلرمما أا حا

                                                 
1
حكم تويل املرأة الواليات العامة واالشرتاك يف اجملالس : انظر عددا غري قليل من املقاالت يف صفحات اإلنرتنت، ومن أمهها مقال بعنوان  

مة حكم تويل املرأة  الواليات العا: التشريعية نائبة وناخبة، وأخفى هذا الكاتب شخصيته، فلم يذكر امسه وال مصدره، وانظر أيضا مقاال بعنوان
 .. للدكتور أمحد بن إبراهيم احلبيب من جامعة أم القرى( دراسة فقهية مقارنة)
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الوال ات وائ اا، و و،ي واو،اا، والحان ألر بين الوووب والجواز م ماأ  غيمر م كموا  ال  ي م  نلم  ممن لمي 
 . أ ،   ل  بال كر األ ولير 

أل  تمولري الممرأ  مما قررا،ما  ممن  مول م مم بجال  م إلر مجمل ما ا،ته   ليي الكاتب  ؤ رد وأ را ما  ال األمر، أ
تمي اسمتحدات أمي الملم  بعمد أي م رقم  م مائل الع مو، وفمي الم مائل ال اقع ا و  الرئاسات المعا ر  م أل 

معمي وومو  تجربم  ،،و رم   زا فما،  صر   م  لر  اهلل نليي ورلي وسلم م بالرأيد األنل ، ممما  تعمرالحوق الم
بمأ  م أضال نن فمرا، أمإلر نمدم تعيي مي م  ملر  اهلل نليمي ورلمي وسملرم م اممرأ  لتمولري تلمأ الوال مات ال  ع مي و 

  رافمما ا،رالقمما مممن القانممد   نو ،رممما  ممدن نلمم  وممواز تممولريهنلمم  ال  مما ، تحممر م  لممأ م حممان مممن األحمموان 
 ! ال    ب  ل  سا ت  قوٌن، لكن ال كوت أي معرض الحاو   ل  ال،يال بيالٌ : األ ولير  التي تقررا

لممو  ممال تممولري الممرأ  تلممأ الوال ممات حرامامما لوومب نلمم  معلرممم ال، ممر ر  م  مملر  اهلل نليممي ورلممي وبتع،يمر أ قر 
ا،رالقما ممن ر م  و لمأ  ،التحمر م بم ءر  مر ّ وا مّ ال لم،ط أيمي ال،تم بيمال  لمأ والحمان  مرلأ وسلرم م 

ال  لمأ نمن بيمقد سكت م نليي أأضمل  ملوات ابمي وت مليماتي م و ، وأما "وقد أصل لكم ما حرم نليكم"
بممألر تولريهمما تلممأ الوال ممات وممائ و   لمم   لممأ ال،يممال، أممإلر  لممأ ال ممكوت بيممالٌ نصممرئر  مممع ووممو  الحاومم  

 ! أليتأمل

مممن سممكوتي م  مملر  اهلل نليممي ورلممي وسمملرم م تلممأ القانممد  األ ممولير  الم ممت ا  عضممد فممرا الجممواز مممما  و 
أات اثباحمم ، وفممرا األ ممل فممو الممر   صممرلّ بممألر األ ممل أممي األهمميا  والتصممر ال قهيرمم  القمماار  التممي تقممررا 

 .  نليي األ ولير  باثباح  األ لير 

وومموب تممولري مممن العمماِلمين المعت،ممر ن ب لمميط بيمماف  نلمم  أحممد  أممي أ،رممي لممم  قممل أحممدٌ ،رممي  ممما قرا،مما ر، امما بأو 
أي مدر وواز تولريها تلأ الوال ات  اليالف واقعٌ  المرأ  تلأ الوال ات بلي الوظائف، و ،ما اليالف  لُّ 

وممائ    ، ولمميط  مملُّ واوممب  وممائ ٌ  أممي الرف يرمم  األ ممولير ، أكمملُّ  والوظممائف، وهممترال ممما بممين الواوممب والجممائ 
بممل أ،رمم  ! ل ممت أ ا   يممف امماب لكات، مما اليلممم بممين فممر ن األمممر ن الوا ممحي الم، مم  والمع مم و ، واو،امما
ر  الوال ات أو بعضها واو،ماا نلم  الممرأ ، لمما أغ مل ال ،مي  مل  اهلل لو  ال تولي ف"أل   نم بأ،ري لكات، ا 

و ع مي فمرا ألر !! تولريهما فمر  الوال ماتأ،رمي لمم  قمل أحمد قمم بووموب والحمان " ..نليي وسلم فرا الواوب
، وحاهما  واومب  ل اتر مورلي وسلرم م المرأ  تلأ الوال ات ال  مكن انت،ماا  لمأ م  ل  اهلل نليي ندم تولريي 

مم  ملر  اهلل نليمي ورلمي وسملرم م بمل  عمدر  لمأ ممن بماب الع مو المر  سمكت ن مي  ال مرع احمم ا ب ما ممن غيمر 
 !! ، يال
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 ال  صملّن،مر تماا يهم نل  ألر االستدالن بعدم تولري األ حاب والتابعين وتابعيهم المرأ  تلأ الوال ات 
  ّ أي الحطر األ ولير مصدااا لتحمر م تولريهما تلمأ الوال مات،     لر التحمر م  حتماج  لم  ،مءر همرنير  مر 
من الكتاب وال  ر  الصحيح  الوا ح ، وما ندافما، أإ،ري ال  عدو أل  كول ووه  ،ظمر أقصم  مما  مكمن 

غاب فرا األممر نمن أل ت تجي فو الكراف  مع حظر اث،كاا نل  الميالف أي  لأ، ول ت أ ا   يف 
 .ات، ا م ن ا اهلل 

نلمم  تحممر م تممولِّي أممي  تابممات المعا ممر ن  بممألر فممرا االسممتدالن المكممروا  ،ر مما ،عممو  ل قممرراأرلكمم  القممون، و 
تقر ممر وتأ يممد نلمم   ممول فممر  الم ممأل  مممن ومم ط م ممائل الع ممو الم ممكوت المممرأ  الرئاسممات المعا ممر  

ل،يممال  مممآالت األأعممانال ممامير  والقوانممد الكليرمم  و   قا ممدمو رع لل مماللمموا  باأل ممون العامرمم  ن همما، و  ،غممي 
   . والرها  ، وأي  لأ ال دا  والوواف حكم ال رع أيها

بهرا ،صل  ل  ،ها   فر  الدااسم  المتوا مع  حمون فممر ممن الهمموم ال كر رم  المتجمد  ، واوا ،ما أمي اهلل و 
،ر مد  ال اث مالح ومما توأيق ما  ال بماهلل العلمير  أل  جعل ما حررا،ا  مما    ع ال ا  و مكمث أمي األاض  ل

 ! العظيم
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 : يف أهم نتائج الدراسة: اسامتة
 

 ليمي   الياتمم  ل و نهما أفممر مما تو ملت اهلل وتوأيقي، ،ضع احال ا أي ،ها   فر  الدااس  ن د فمر بم    من
 : الدااس ، وفي

ال بممدر مممن االنتممراف بالحاومم  الماسمم   لمم  م هجيرمم  نلميرمم  م ضمم،ر    تضمما  بهمما ن ممد التعامممل مممع  :أواًل
ميتلمممف قضممما ا الممممرأ  القد مممم  والجد مممد ، و  ا  ا،مممت حقوقهممما وواو،اتهممما ممممن القضممما ا ال مممائك  التمممي 

أل  وسمع تلمأ  تتضااب أيها األأكاا واالوتها ات واآلاا ، أإلر نل  المحقرقمين ممن أفمل العلمم والمعرأم 
الحقوق والواو،ات وا،ب التأ يل والتقر مر الم ضم،م غيمر متمأار ن بالعما ات المواوام  والتقاليمد الواأمد ، 
أ صممو  ال ممرع ومقا ممد  وقوانممد  العامرمم  فممي التممي   ،غممي اللمموا  بهمما واالحتكممام  ليهمما أممي  ممل القضمما ا 

 . والم ائل
م هجيرمم  العلميرمم  الم  ممو   لضمممال ح ممن التعامممل مممع حاولممت الدااسمم  اثسممهام أممي بلمموا  تلممأ ال :ثانًيااا

تو ملت  لم  وومو  خم م  مرتكم ات أسما  لتلمأ الم هجيرمم ، قضما ا الممرأ  وخا رم  حقوقهما وواو،اتهما، أ
، ومرانما  المقا مد األ ل العامر لليراب ال رنير ن د  ،م الحقوق والواو،ماتوفي وووب االنتدا  ب

مرممم  المممواا   أمممي قضممما ا الممممرأ ، واالسمممت ا   القصمممور ممممن األ مممون الكليرممم  الم مممت ا   ممممن ال صمممو  العا
والقواند ال قهير  واأل ولير  الك،رر، و روا  االنتدا  بمآالت األأعان، واالسمت ا   المثلم  ممن العما ات 

  المرتكمم ات وب مما  نلمم  فممر. واألنممراف الصممحيح  التممي ال تصمما م ال صممو ، وال تصمما ا القوانممد الكليرمم 
تكمماليف للروممان وال  مما ،     لر التكمماليف ال ممرنير  الممواا   أممي ال ممرع تعممدر  ممل أول ممأ  اليم مم ، أممإلر 

الغالب األنمر ألر اليراب ال رنير ال   ررق بين   ر وأ،ث  أمي مجمان التكليمف، ممما  ع مي ألر اختصما  
وتأسي ما . واالسمتثا تكاليف بروان أو ، ا    تووب ووو  خراب هرنير رخر  قمررا  لمأ االختصما  

الثابتممم  للرومممان تعمممدر حقوقممما وواو،مممات ال ياسمممير  الحقممموق والواو،مممات سمممائر ، أمممإلر نلممم  فمممر  المرتكممم ات
 ! لل  ا   ال ما استث ي من تلأ الحقوق والواو،ات ب ءر هرنير وا ّ ولير سياسير  اابت  

 لر اممم  حاومم   لمم  التمم ام ال ظممر  المو ممونير  ن ممد بيممال األحكممام المتعلقمم  بممالمرأ ، ومقتضمم  فممر  : ثالًثااا
مرال،م  م ابتمدا  م بجميمع التكماليف  ، وبالتمالي، أهميمكلر ما ، ا،اا ال ظر   روا  الت ر د بين المرأ  بو  ها 

امرو  أحموان وأو ماع نليهما تمؤار ال رنير   ال مما ،مءر ال مرع نلم  اسمتث ائها م هما، وبمين الممرأ  أمي حالم  
أاأل مل أمي التكماليف ال مرنير  أ،رهما موورهم   لم  . أي امتثالها لتلمأ التكماليف أو امت انهما نمن القيمام بهما

المرأ  أي الحالم  العا  رم ، وأمما الحالم  الثا،يم ، أمإلر تكماليف ال مرع تجافهما تتعمدرن وتتغيمر بتغيمر األو ماع 
 .واألحوان والظروف
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فمرال أإ،رمي  جمب االبتعما  نمن اليلمم بمين األحكمام األ ملير  واألحكمام الراائم  بال  م،  للممرأ  وب ا  نل  
الم مملم ،  ممما  جممب االبتعمما  نممن وعممل األحكممام الراائمم  األ ممل واألحكممام األ مملير  ال ممرع، وأضممال نممن 

حكمام األ ملير  فرا،  جب االبتعا  نن تعميم األحكام الراائ  ووعلها هامل  لكل ال  ا ، والحان ألر األ
 . في العام ، وأما األحكام الراائ ، أإ،رها لي ت نامر ، وال  مكن لها أل تكول نامر  ال،تر 

ًً ب مما ا نلمم  الملحمم  الم هجممير المو ممونير اآل،ممف الممر ر، أقممد خلصممت الدااسمم   لمم  تقر ممر القممون  :ارابع 
لم صرمممل  أمممي  ثيمممر ممممن القضممما ا بضمممروا  االبتعممما  نمممن   مممداا األحكمممام المرلقممم  واألحكمممام العامرممم  غيمممر ا

المتعلق  بمالمرأ  انت،ماااا بمألر للممرأ  أحمواال متعمد  ، وتيتلمف أحكامهما بماختالف تلمأ األحموان، أأحكمام 
المرأ  المت وو  تيتلف أي  ثير من األحيال نن أحكام المرأ  غير المت وو ، و رلأ الحمان أمي أحكمام 

أحكامها نن المرأ  المت وو  التمي لميط لمد ها أوال ، أو لهما المرأ  المت وو  واألم ألوال   غاا، تيتلف 
وب ا  نل  فرا، أإلر  ثيرا من الدااسمات واألبحما  الم  موو  حمون قضما ا . أوال   ،اا، وفكرا  واليكم

المرأ   قضي  نملها خااج ال،يت، وم اا تها أي األ، مر  التربو م  واالوتمانيرم  واالقتصما  ر  وال ياسمير ، 
مرأ  المت وو   ول غيرفا،     لر ومل  من الضوابم والمحا  ر التي ت    حون تلأ القضما ا تيااب ال

وأمما غيرفما ممن ال  ما ، أمإلر تلمأ . ت ر،د نل  المرأ  المت وو  والتي تكمول أمي الغالمب أمرما ألوال   مغاا
تلمأ األبحما  الدااسات واألبحا  ال تتوومي  لميهن، ممما  جعلمن أمي أكماك ممن األحكمام التمي تحتضم ها 

 . والدااسات
وتجمماوزاا لهممرا، أممإلر الدااسمم  اقترحممت  ممروا  مرانمما  الملحمم  الم هجممير المو ممونير ال ممابد، و لممأ ن ممد 
الهمر بصياغ  حكم أو اأ  أو أكر حون قضي  من قضا ا المرأ ، و روا  الت صيء نل  المرأ  التمي فمي 

 . يمات غير المؤ رل مو وع  لأ الحكم أو الرأ  بعيدا نن اثاالقات والتعم
ت اولممت الدااسمم  نممد ا مممن حقمموق المممرأ  وواو،اتهمما ال ياسممير ، وتو مملت  لمم  ألر  اممم  ،صو مما  :اخامًتاا

هرنير  تقررا للمرأ  الم لم  حقوقا سياسمير  بصموا  وا مح ، ونلم  اأ  تلمأ الحقموق، حمد ال،يعم ، وحمد 
ا مممن الحقمموق التممي وا ت أممي هممأ،ها ال مموار، واالست مماا ، وحممد وال مم  الح مم، ، وحممد القضمما ، وغيرفمم

وأمممما الحقممموق ال ياسمممي  األخمممرر  الوال ممم  . ،صمممو   مممر ح  وا مممح  ممممن الكتممماب أو ال ممم   الصمممحيح 
العام ، وتقلد الم ا ب الوزاا م  وغيرفما، أإ،رهما قمد وا ت أمي بعضمها ،صمو  ظ يم  أمي ا،وتهما و الالتهما، 

قمد خلصمت الدااسم   لم  انت،ماا سمائر الحقموق وتأسي اما نلم  فمرا، أ. اولم تر  أي أ ثرفا ،صمو  مرلقم
والواو،ممات ال ياسممير  الثابتمم  للروممان حقوقامما وواو،ممات  اابتمم ا لل  مما  نلمم  حممدِّ سمموا ، والم ممت د ال ممرنير 
الممر  ا،تممت بممي تلممأ الحقمموق والواو،ممات لل  مما  فممو  ات الم ممت د الممر  ا،تممت بممي الحقمموق والواو،ممات 

 . للروان
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حمون حكمم وومدان نقميم ت اولت الدااس  بصوا  مقتض،  ما أاير وال   ان  ثاا من ،قاش مكروا : سادًسا
العامممم  الموسممموم  اليممموم برئاسممم  الدولممم ، أو ائاسممم  الحكومممم ، وا،تهمممت ات ال مممرع أمممي تمممولري الممممرأ  الوال ممم

ا ،ممءر ظ ممير أو الدااسمم   لمم  تقر ممر القممون بممألر فممر  الم ممأل  تعممدر مممن م ممائل الع ممو التممي لممم  ممر  أممي هممأ،ه
،صًّمما أممي فممر  " قمموم ولمموا أمممرفم امممرأ لممن   لممّ "قرعممير خالأامما لممما فممو هممائع مممن  ممول حممد ث ال،يمماا  

الم أل ، والحمان ألر  لمأ الحمد ث  يمءر ،وناما ممن الوال م  العامم  التمي أقمدت م مر  فمر، وال وومو  لهما 
فممرا ال قمماش  عممدر خروومما نلمم  الجمما  ، اليمموم أممي  ،يمما ال مما ، وبالتممالي، أممإلر اسممتجراا المم ءر ال ،ممو ر أممي 

هما   المتجمد  أمي  وبدالا م ي   ،غي ال ظر  ل  الم أل  بح ،ا،ها من م ائل الع و التي   مع لل ظمر االوت
 . ل زمال ومكال

تو ملت الدااسمم   لمم  ألر تممولري الممرأ  الم مملم  ائاسمم  الجمهوا مم  أو ائاسم  الحكوممم  أممي العصممر : سااابًعا
 ات ال صممو  العامرمم  والمقا ممد ال ممامي  والقوانممد رناا، وم ممت د  لممأ الجممواز  لمم  هممالممرافن أمممٌر وممائٌ  

الكلير  التي   ت د  ليها ثا،ات ومواز تمولري الرومل تلمأ الرئاسمات، أضمال نمن ا،عمدام ،مءٍّ  مر ّ وا مّ 
 . من  تاب  وس ر   حررم نليها تولريها تلأ الرئاسات الم تحدا  أي الملر 

  ألر قيا  الرئاسمات المعا مر  نلم  الوال مات العامم  التمي تحمدر  ن هما ال قهما  أو حت الدااس: أخرًيا
،  مما ألر ، والخمتالف حقيقتهمما، ومافيتهممامعت،مر بي همماممؤارر قيا  مع ال ااق انت،اااا بعمدم وومو  ومامع 

يممر موأرممد  عممدر ت مم  ال غنلمم  الرئاسممات المعا ممر  العامرمم  الممواا   أممي حممد ث أبممي بكممر  ت   ممل حكممم الوال مم  
ل ءر أي محلٍّ م قو  غير مووو  م وفو اثمام  الك،رر واليالأ  العظم  التي أقمدت م مر  فمر  م ومعلموم 

 !ن د األ ولير  ألر الحكم   عدم با،عدام محلري، و   ال محلر، أال حكم ال،ت 
العلما  والم كرمر ن  ر  في أفم ال تائ  التي تو ل ا  ليها أي فر  الدااس  المتوا ع ، وأمل ا أي ال ا  ف

و موالا  لم  تمكمين األمم   مل األمرم  م اوماالا و، ما ا م  وا،ب ال قد العلمير الها ئ الهما ففا أي أل  وسعو 
من استعا   ناأيتها الحضاا ر ، ومكا،تها القيا  ر  بمين األممم قاا،م  تحقيقما للونمد اثلهمي القمااع المتمثمل 

ون مم  اهلل أل   ممدر  خرا،مما، و هيمم  ل مما مممن أمر،مما ولممو  ممر  الم ممر ول،  ،أممي ظهمموا    ممي نلمم  الممد ن  لممي
ا، و وأرق ا وميعا  ل  ما أيي  الح     ا، و الح أمت ا،  ،ري  قون الحمد، و همد   لم  سموا  ال م،يل،  اهدا

 . ب ل ،ر د  ال اث الح ما استرع ا، وما توأيق ا وميعا  ال باهلل العلي العظيم، نليي تو ل ا و ليي ، ي
 

 /راوي ن و ابري ومغ رتيال
 قرب مصر   سا،و/ أبو محمد األمين

 مد     و،ا ر  المحروس  بجمهوا   غي يا 
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 م مراجع الدراسة أه
  م مممد، المكتمممب )األحكمممام ال ممملرا،ي  م المممماوا   م تحقيمممد نصمممام الحرسمممتا،ي 

 (م5995اثسالمي، ا،ع  

  بيمروت،  اا اآلأماق الجد مد ، ا،عم  )اثحكمام أمي أ مون األحكمام م نلمي ابمن حم م م
 ( م5921نام 

  القممافر ،  اا القلممم، ا،عمم  اا،يمم  نممام )اثسممالم نقيممد  وهممر ع  م محمممو  همملتوت م
 ( م5953

  بيمروت، ) نالم الموقعين م ابن قيم الجوز   م تحقيد محمد محيي المد ن ن،مد الحميمد
 ( م2117 ، ا،ع  أول  نام المكت،  العصر 

  بدا   المجتهد و،ها   المقتصد م ابن اهد م 

  ( م5991بيروت، مكت،  المعااف، ا،ع  )ال،دا    وال ها   م ابن  ثير م 

 تحر مر الممرأ  أمي نصمر : تحر ر المرأ  أي نصر الرسال  م ن،د الحليم أبو هق  بع وال
 ( بدول تاا خ.. الكو ت،  ااالقلم)الرسال  

 اثسمك دا  ، م  مأ  المعمااف، )وق ال ياسمير  للممرأ  م ن،مد الحميمد ال مواابي م الحقم
 ( .  م5991المكتب اثسالمي، ا،ع  نام 

  هيصممي  المممرأ  الم مملم  أممي  ممو  الكتمماب وال مم   م خالممد ن،ممد الممرحمن العممأ م
 ( م2111بيروت،  اا المعرأ ، ا،ع  خام   لعام )

  الر ماض،  اا )المربر ،مواب المد ن رن ،مواب م نمل الممرأ  وموقمف اثسمالم م مي م ن،مد
 (م5929العا م ، ا،ع  اا،ي  نام 

  ااسم  أقهيم  مقاا،م  م ف مد محممو  اليمولي م :  موابري م أحكاممي م امراتمي: نمل المرأ 
 ( 2115 م د، مكت،  ال ااابي، ا،ع  أول  نام )

  حيمما  بيممروت،  اا  )أممتّ ال،مماا  هممرح  ممحيّ ال،يمماا  م ابممن حجممر الع ممقال،ي م
 (بدول تاا خ.. الترا 

  القمافر ،  اا ال مروق، )قضا ا المرأ  بين التقاليد الرا د   والواأمد  م محممد الغ المي م
 (م5991ا،ع  أول  نام 
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  الدوح ، وزاا  األوقاف وال ؤول )ا    تأ يلي  م سعا  ن،د اهلل ال ا ر م : قضي  المرأ
 ( م2117اثسالمير ، ا،ع  أول  

  (م5952 م د، مر،ع  اربين، ا،ع  نام )العامر م مصر   ال اقا  م المدخل ال قهي 
  مصمممر،  اا ال هضممم ، ا،عممم  نمممام )الممممرأ  أمممي اثسمممالم م نلمممي ن،مممد الواحمممد واأمممي م

 (م5999
  المممرأ  بممين اغيممال ال ظممام الغربممي ولرممائف الت ممر ع الربمما،ي م محمممد سممعيد امضممال

 ( م5995 م د،  اا ال كر، ا،ع  )ال،واي م 

   القافر ، س ير الدوليم  لل  مر، )الم لم  وقضا ا العصر م محمد فيثم اليياط م المرأ
 ( م2119ا،ع  أول  لعام 

  م مد،  اا ال كمر، ا،عم  )معجمم مصمرلحات أ مون ال قمي م قرمب مصمر   سما،و م 
 (. م2111أول  نام 

  م مقم، )م هوم الحد بمين ال مر ع  والقما،ول م  ليم  ال مر ع  والقما،ول ب ملر   نممال م
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

بخندد  دمددهلل الاألددني  ادد  احلمددهلل ر  ا ااملدد وال الااوددسال الااىددسد األددني وددخهلل ا،الاددا الا  دد   ل  
 :ل أم  بملهللالم  اقتفني أث هم إىل  ود ااهلل   لالصحب 

أمحهلل   اهلل ب بك ل أما جممد  اافهد  االودسم  / ااهللاوال ااك مية م  ا،وت ذ ااهللكتو فبن ء األني 
-22يف اافرتال م   ااهللاليلل األمش  كة يف أام ل ااهللال ال ااث  خة الااملش    وؤمت  جمألس اجملم ل الاونملههلل

 (.المرأة والواليات العامة)بتههللمي حبث يف موضوع دل 2102  ن    22

 .الاوتج بة اطألب ل التش ف ً ب وش  كةل  ىملهللين أن أقهللد هذا اابحث

 .أوأل ار تمل ىل أن   كون   اوً  اوجه  وبح   ل الأن  نف  ب 

 .ال  متة كون  طت  يف مههللمة الوتة مب حثتقهلل اقتضت موضوا ت هذا اابحث أن ال 

 .تمل  ف ااوال ة التشمل: مههللمة

 .او أال الاالم مة ااملظمني: المبحث األول

 :او أال الاالم مة ااوغ ىل الفخ  ثسثة مى ئل: المبحث الثاني

 .او أال الا ذان الاالق مة: اوىأاة ا،الىل

 .او أال الاالم مة يف ااوسال: اوىأاة ااث  خة

 .إم مة او أال األنى ء: اوىأاة ااث اثة

 .و أال األهض ءالال ة ا: المبحث الثالث

 .الال ة او أال األحىبة: المبحث الرابع

 .الال ة او أال اإلفت ء: المبحث الخامس
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 .او أال الجم اس ااشو ى الااربو   ت: المبحث السادس

 .  أهم اانت ئجالتتضم: الخاتمة

 :اات يل منهج اابحث األني اانحو ك نال 

 .مج  اوى ئل اايت  تطألبه  اووضوع -0

 .ملةل القهلل جيم  إاخه  اوذهب ااظ ه يل ال أي بملض اوتأ     هل أقوال اوذاهب ا، ب -2

 .االاتم د يف  هل اوذاهب األني كتب اوذاهب اوملتمهللال -3

 .اوى ئل اايت مل تبحث يف كتب اوتههللمال  ىتمل ن األخه  بكتب م  حبثه  م  اوتأ     -4

 .ازال ا   ت إىل مواضمله  م  اووحف -2

 .ازال ا،ح د ث إىل مو د ه  -6
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هلل ر  ا ااملدد وال الااوددسال الااىددسد األددني وددخهلل ا،الاددا الا  دد   ل  بخندد  دمددهلل الاألددني  ادد  احلمدد

 .الصحب  الم  اقتفني أث هم إىل  ود ااهلل  
فدد ن ار جددل الاددس  ألهندد  مدد   فددس الاحددهللال ال ألددم منهدد   الجهدد ل الأمدد  ب تبدد ع أالامدد   الاجتن بدد  

فجملدل اود أال يدهخهة  لل الاود أال واهخ ل ال تدب األدني ذادل ااثدواا الااملهد ا الود الى يف ذادل بدا اا جد
: بخنهمدد  يف اقألهددةل فجملددل اكددل الاحددهللا منهمدد   و ئودد  الاخزاتدد ل قدد ل تملدد ىلاأل جددلل الأثبددت اافدد   

ُنْ َثى﴿  .(1)﴾َوَلْيَس الذََّكُر َكاأْل
الأم  ددة ثهخألددةل جيددب األددني مدد  ك  ددت إاخدد  أن ال  ىددنهلله  إال ودد  تتددواف  فخدد   لالااوال ددة أمدد  اظددخم
المىددديواخته  تشدددمل اادددنفس الاوددد ل  لال دددة مددد  اون صدددب ااددديت يددد  تملألدددم بددد اغريددد ال،ه ل فمنودددب ااو 

 لببخد ن أحكد د ااوال دة – محهدم ار  -اافهه ء الغر ذال م  ض ال   ت ااهلل  ل القهلل اين  لالاامل ض
الحيهللث م   وا ل تىتألزد م  أهأل   لاحلوادثإال أن اكل  م ن م  جيهلل م   لالفوألوا يف ي ح دق ئهه 

 تملد ض اشد ء مد  تدويل اود أال األوال د ت اامل مدةل اليف هدذا اابحدث م  هذ  ااندوا ل ال  لاابحث الاابخ ن
 .ثل و ئًس ار اال سص الااتوفخمف  وألف هذ  ا،مة م  ت امب   أل   ً  ب رل متىألح ً مىتملخن لذال

 :اّ ف ااوال ة أالالً فأالقبل ااهلل ول يف أقوال أهل ااملألم 
أصدل صدحخح  دهللل  - الهو -وهلل  م  ااواالل الااسدل الااخ ءبفتح ااواالل القهلل تكى ل م: ااوال ة اغة

 .(2)ااهْ ا: األني ق ال الم  ذال ااّويْلي 
 . (3)تنفخذ ااهول األني ااغر ي ء أال أىب: الاصطسح ً 

 .هذا انهلل اوتههللما
بدو يل بشد ء مد  ااتفوددخل القدهلل ا فهد  بملدض اوتدأ     ك ،ودت ذ اادهللكتو  حىددا بد   ألدف اج

صددسحخة اال ىدد ن ،ن  ب يدد  يددؤالن : "الااوال ددةل حخددث اددّ ف أهألخددة ا،داء فف قددوا بددا أهألخددة ا،داء

                                           

 .٦٣: وو ال  ل ام ان   ة(  1)
 .6/040: مملجم مه  خس ااألغة(  2)
 .3/22: ت  ااهلل  اوخ األني ح يخة اب  ا بهلل  ( 3)
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ااوصددف ااشدد ا  ااددذي ميألددل بدد  اال ىدد ن حددم ااتودد ف يف يددؤالن »: كمدد  ادد ف ااوال ددة".  فىدد 
 .(1)«غر ل  ض  بذال أد مل   ض
الأمددد  ااثددد ين فب ضددد فة قخدددهلل ل أن ا،الل غدددر مددد    فخدددهلل ل فخددد  ااغ صدددبل الاافددد   بدددا ااتملددد  فا

 .  ذال  اقهلل احرت ( اوصف ااش ا ا)
ااوال ددة تنهىددم ابتددهللاًء إىل الال ددة ق صدد ال الهدد  الال ددة ااشددخ، األددني  فىدد  الم ادد ل الالال ددة متملهلل ددة 

 .(2)اله  الال ت  األني غر 
 :الااوال ة اوتملهلل ة تنهىم إىل الال ة ا مة الالال ة   صة

 :الوالية العامة -1
 .(3)ه  اوتحه   تو ف ا د األني ا،  د 
 :الخاصةالوالية  -2
 .(4)يف يأن   ص اشخ، مملااله  مألل ااويل حم ااتو ف  
 .إن ي ء ار اابحثالاانوع ا،الل هو دل  

مشدد  كة اودد أال يف ااربو  دد ت ال الاالفتدد ءل  لالاحلىددبةاالم مددةل الااهضدد ءل  :منهدد  الاألوال ددة اددهللال صددو 
 .الجم اس ااشو ى

 :اإلمامة
ؤالن اادددبسدل أال صدددغ ى الهددد  إمددد متهم يف الهددد  إم مدددة اانددد   يف إدا ال يددد لإمددد  اظمدددني ةالاالم مددد

 .ااوسال

                                           

 .006: اوا ض ا،هألخة انهلل ا،صواخا(  1)
 .6/462: اوغين الب  قهللامة: ا ظ (  2)
 .0/242: ااهلل  اوخت  (  3)
 .82: ل الااىألطة ااهض ئخة يف االوسد33: ااوال ة األني اانفس: ا ظ (  4)
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 المبحث األول

 اإلمامة العظمىالمرأة و 
 

 .(1)ه  اوتحه   تو ف ا د األني ا،  د: االم مة ااملظمني
ل (2)القهلل ايرتط اافهه ء ي  ي ال، ً م  وسمة يف احلوا  الا،اض ء ك اىم  الاابو  الااخهلل   الاا جألا

 .الاايت  ؤث  فههلله  يف اا أي الااململ
 :الي ال،ً  يف ااوف ت ااس مة اله 

 .(3)الاألملألم ء يف ايرتا،  قوالن ل كون االم د ق يخ ً  أن أي: اانىب -0
بملضل ف املبهلل ال الال ة ا  األني  فى  أي أ   ف قهلل كم  ايرت،وا يف االم د احل  ة فس إم مة املبهلل الال و -2

 .(4)األوال ة اق صة اله  أصل األوال ة اامل مة
 .(5)ألني ايرتاط ااذكو ال يف االم مة ااملظمنياتفم اافهه ء ا: ااذكو ال -3

 .(6) «ا   فألح قوٌد الاوا أم هم ام أال»: أ   ق لالذال حلهلل ث أيب بك ال ا   وول ار 
 –ادد قًس  أي ب اغدد ً  - ددة ااملظمددني أن  كددون االمدد د مكألفدد ً  شددرتط يف ااوال: يدد ط ااتكألخددف -4
 .(7)ب المج ع

 . كل م  وبم م  ااش الط ك ن م  ااوف ت ااس مة
                                           

 .0/242: ااهلل  اوخت  (  1)
 .2/226: ل ت   خ بغهللاد3/316: يذ ات ااذهب(  2)
ل الكش ف 7/328: ل الهن  ة احملت ج2/331: ل الااش ح ااوغر األهلل د  0/242: ح يخة اب  ا بهلل  : ا ظ (  3)

 .084: ل المههللمة اب   ألهللالن6/022: ااهن ع
 .006:ل الو  ا،داة427: اال ي د: ا ظ (  4)
ل 4/032: ل مغين احملت ج4/032: ل منح اجألخل األني خمتو   ألخل0/242: ح يخة اب  ا بهلل  : ا ظ (  5)

 .01/301: اال و ف
 .01/01: ل اوبهللع4/262: ااش ك ااكبر: ا ظ (  6)
: ل كشددد ف ااهنددد ع4/031: ل مغدددين احملتددد ج8/72: ل حوايددد  ااشددد الاين0/242: ح يدددخة ابددد  ا بدددهلل  : ا ظددد (  7)

6/028. 
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االوسدل الااملألمل الااملهللااةل الااكف  ةل : الهن ك صف ت مكتىبة ايرت،ه  اافهه ء يف االم د اله 
 .الا،فضألخة
 .(1) شرتط يف االم د أن  كون مىألم ً : االوسد -0
 .(2) شرتط يف االم د ااملألم اختمك  م  إدا ال يؤالن اابسد: ااملألم -2
 .(3)الاألملألم ء يف ايرتاط ااملهللااة قوالن: ااملهللااة -3
 .(4)اله  اتو ف  مب   ملا األني مح  ة ااهللالاة م  يج اة ال أي الحكمة :ااكف  ة -4
الهددذا ااشدد ط قددهلل ذهددب إاخدد  بملددض ااملألمدد ء مدد  اددهللد جددوا  إم مددة اوفوددول مدد  : ا،فضددألخة -2

 .(5)الجود ا،فضل بس اذ 
شد ط بدهلل هخً  ابملهلل ممل فة ي الط االم مة ااملظمني الأن م  ضمنه  ايرتاط ااذكو  ة الاكون هدذا ا

كثدددراً المل  ىدددهبوا يف بدددل كددد ن مددد  ااشددد الط اوتفدددم األخهددد  اندددهللهم ادددذا مل  وضدددوا فخددد   اندددهلل اافههددد ءل 
 .ا االوتهللالل 

أم  يف القتن  احل ض  فههلل الجهلل م  اوف هخم الاوتجهلل م  احلوادث م   ىتهللا  اابحث  ووصً  
 .أ   الجهلل م   هول بوحة الال ة او أال ااوال ة ااملظمني الاملألن   و د كل قول الأدات 

 

                                           

: هللعل الاوبدددددد427: ل الاال يدددددد د األجددددددو ين6/276: ل الااتدددددد ج الاالكألخددددددل0/242: ح يددددددخة ابدددددد  ا بددددددهلل  : ا ظدددددد (  1)
01/01. 

: ل الاوبددددهللع4/214: ل الح يددددخة اابجرمدددد 0/248: ل الح يددددخة ابدددد  ا بددددهلل  4/211: مواهددددب اجألخددددل: ا ظدددد (  2)
01/01. 

: ل الكشد ف ااهند ع6ل الا،حك د ااىدألط  خةل 6/277: ل الاات ج الاالكألخل0/68: أحك د ااه  ن األجو ص: ا ظ ( 3)
 .0/248: ل الح يخة اب  ا بهلل  6/028

: ل المغددددين احملتدددد ج2/404: ل البألغددددة ااىدددد ال426: ل الاال يدددد د األجددددو ين0/242: ابدددد  ا بددددهلل  ح يددددخة : ا ظدددد ( 4)
 .01/301: ل الاال و ف4/031

 .6/322: ل ال اابح  ااز   431: الم  بملهلله ل الاال ي د األجو ين 21: ا،حك د ااىألط  خة: ا ظ (  5)



 

 -2- 

 المرأة والواليات العامة

 : ولالقول األ
 .(1)أن او أال ال جيو  أن توىّل منوب االم مة ااملظمنيقول ا مة اافهه ء  

 :أداة هذا ااهول
 : من الكتاب

ا ا﴿:قواد  تملدد ىل -0 ْع     َوبفَم   ُضْم َىاَ  ى بَ    َُ ْع ََ الاَّ  ُ  بَ    َُّ ا ََّ ا ف بفَم   َِّس   ََ َىاَ  ى ال اُل ََ وَّاُم  و لرَِّج  
مْ  ْن َأْمَوالفضف َفُقوا مف نْ   .(2) ﴾َأ

 :وج  الداللة
أن ار جملل ااهوامة األ ج ل األني اانى ءل اليف هذا دالاة األني أن اا ج ل  فضألون األني اانى ء  

 .يف أم  ااوال ة الااهومة
َُ الَّذفي َىَاْيضفنَّ بفاْلَمْعُروفف َولفارَِّجالف َىَاْيضفنَّ ﴿ :قوا  تمل ىل -2 ْث  .(3) ﴾َدرََجة   َوَلُضنَّ مف

 .(4)مةاى ء د جةل الهذ  ااهلل جة ه  ااهو أن ار  ف  اا ج ل األني اان: وج  الداللة
ََ َّفي بُ ُيوتفُكنَّ ﴿ :قوا  تمل ىل -3  .(5) ﴾َوََ ْر

 : وج  الداللة
 .(6)أن ار أم  اانى ء ب اه ا  يف اابخوت الااوال ة تىتألزد اق الج

 : ومن السِة

                                           

ل ال الضدددددة 4/082: ااهللودددددوق  ل الح يدددددخة4/212: ل مواهدددددب اجألخدددددل0/242: ح يدددددخة ابددددد  ا بدددددهلل  : ا ظددددد (  1)
: ل فددددتح اابدددد  ي4/078: ل اافوددددل يف اوألددددل الا،هددددواء الاانحددددل6/028: ل الكشدددد ف ااهندددد ع01/42: ااطدددد ابا

7/732. 
 .٦٣: وو ال اانى ء   ة(  2)
 .٢٢٢: وو ال اابه ال   ة(  3)
 (.4422: )إىل كى ى القخو ل حهلل ث  قم صحخح اابخ  يل كت ا اوغ  يل ب ا كت يب اانيب (  4)
 .٦٦: وو ال ا،حزاا   ة(  5)
صدحخح اابخد  يل كتد ا اوغد  يل بد ا كتد يب اانديب  0/047: ل المدهللا ك ااتنز دل0/222: تفى  اب  كثدر: ا ظ (  6)

 (.4422: )إىل كى ى القخو ل حهلل ث  قم 
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أن أهل ف    قهلل مأّلكوا األخهم بنت  و  بألغ  وول ار : ا  أيب بك ال  ض  ار ان  ق ل -0
 .(1)«ا   فألح قود الاوا أم هم ام أال»: ى ى ق لك  

ادد   فددح قددود ميألددل  أ هددم »:  قدد ل  وددول ار: الادد  جدد ب  بدد  يدد ال  ضدد  ار اندد  قدد ل -2
 .(2)«ام أال

أال كألكددددم  اعا الكألكددددم »: قدددد ل ادددد  ابددددهللار بدددد  امدددد   ضدددد  ار انهمدددد  أن  وددددول ار  -3
   اختد ل الاود أال  ااخدة األدني أهدل بخدت مىيول ا   اخت ل الاا جل  اعا األني أهل بخت  الهو مىؤالل اد

 الجهدد  الالادد ل الهدد  مىددؤالاة اددنهمل الابددهلل اا جددل  اعا األددني مدد  وددخهلل  الهددو مىددؤالل اندد ل أال فكألكددم 
 .(3)«الكألكم مىيول ا   اخت   اعا 

 : وج  الداللة
يف  ا  دددة أهدددل  ترتكدددزاوددد أال  ت ل فمىددديواخةحدددهللد اكدددل مددد  اا جدددل الاوددد أال مىدددؤالاخ أن اا ودددول 
 .(4) الج الأبن ء ال ا  ة اشؤالن اابخت بخت  الجه  م 

 :اع    م  اإلج
 .(5)أمج  فهه ء ا،مة األني أ   ال جيو  تويل او أال االم مة ااملظمني 

 : القول الثاني
اجددوا  القددهلل قدد ل بدد  بملددض ااملألمدد ء اومل صدد    األددني تفوددخل بخددنهم التف  ددم بددا  ئ وددة ااهللالاددة  

 .(6)ال ئ وة ااو  اء

                                           

 .04/072: ل الاج م  ،حك د ااه  ن األه ،يب3/464: تفىر اب  كثر: ا ظ (  1)
 .2/202: هخثم جمم  اازالائهلل األ(  2)
: احلددهلل ث ﴾َوَأطفيعُ  وا الرَُّو  وَل َوُأولف  ي اأْلَْم  رف مف  ُِْكمْ ﴿: ملدد ىلار ت صددحخح اابخدد  يل كتدد ا ا،حكدد دل بدد ا قددول(  3)

(7032.) 
 .03/020: فتح ااب  ي: ا ظ (  4)
: اهددددد  نل الاجددددد م  ،حكددددد د ا4/078: ل الاافودددددل يف اوألدددددل الا،هدددددواء الاانحدددددل427: اال يددددد د األجدددددو ين: ا ظددددد (  5)

0/271. 
المدددد  بملددددهلله ل  48: ل الااىددددنة اانبو ددددة بددددا أهددددل اافهدددد  الأهددددل احلددددهلل ث443: مبدددد دك احلكددددم يف االوددددسد: ا ظدددد (  6)

 .06: الحكومة او أال يف االوسد
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 المرأة والواليات العامة

 :أدلة هذا القول
 . مود ا   ت ااهللااة األني مش الاخة اقسفةاوتهللاوا بمل

َََّك اَة َوَأَم ُروا بف اْلَمْعُروفف ﴿ :كهوا  تملد ىل - أ َ اُموا الةَّ َوَة َوُتَ  ُوا ال َّ اُهْم َّف ي اأْلَْرأف أََ َْ َمكَّ الَّ ذفيَن ِف
 .(1)﴾َونَ َضْوا َىنف اْلُمَِْكرف 

ُِْكْم وَ ﴿:القوادددد  تملدددد ىل -ا اُ    وا الةَّ    الفَحاتف لََيْس    َتْخافَفِ َُّضْم َّف     ي َوَى    َد الاَّ    ُ  الَّ    ذفيَن َُمُِ     وا مف     َىمف
 .(2)﴾اأْلَْرأف 
ََ َى نف ﴿: القوا  تمل ىل -جد َض ْو ََ بف اْلَمْعُروفف َويَ ِ ْ ُُْمُرو ُُُضْم َأْولفيَ اُ  بَ ْع    يَ  َِاُت بَ ْع ََ َواْلُمْؤمف ُِو َواْلُمْؤمف
 .(3)﴾اْلُمَِْكرف 

 : وج  الداللة
يف ا، ض بشد ط االميد ن الااملمدل ااود ق الإق مدة يد ائ   أن ار جل الاس الادهلل ابد د  بد اتمكا

ار مدد  صددسال ال كدد ال الأمدد ا مبملدد الف الهندد  ادد  منكدد  اليف هددذا  ىددتوي اا جدد ل الاانىدد ءل الا  ددة ا،الىل 
اليف ا  ة ااث اثة ف   يف ااودخغة بخنهمد  اليف هدذا داخدل  لالااث  خة ج ءت بوخغة تشمل ااذك  الا، ثني

 .(4)الم  بخنه  ااوال ةاألني ااتىو ة يف كل ااشؤالن 
بدأن هدذ  ا  د ت إجد  جد ءت ابخد ن مىديواخة اافد د هد   جمتمملد  المد  جيدب : الأيجخب اد  أدادتهم

 .(5)األخ  المل تأت ابخ ن ي الط ااوال ة اامل مة
 :حيجر تال

الأن  لبملددهلل اوددتمل اض أداددة ااهددواال ف  دد   ددرتجح ااهددول بملددهللد جددوا  تواخددة اودد أال ااوال ددة ااملظمددني
 أهألخة ااوال ة اامل مةل الهذا ااهول هو اووافم ادأداة ااوحخحة م  ااكت ا الااىنةل ااذكو ال ي ط يف

 .الاووافم اململ وألف هذ  ا،مةل الار أاألم
 

                                           

 .٣٤: وو ال احلج   ة(  1)
 .٥٥: وو ال اانو    ة(  2)
 .١٤: وو ال ااتوبة   ة(  3)
 .66-62: منوب احلكومة الاو أال اوىألمةل ال 48: حكومة او أال يف االوسد: ا ظ (  4)
 .40-41:  ئ وة او أال يف ضوء ااه  ن الااىنة: ا ظ (  5)
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 المرأة والواليات العامة

 المبحث الثاني   
 المرأة واإلمامة الةغرى

ال يهوهلل هب  إم مة ااوسالل فهل  وح أن تتوىل او أال االم مة يف ااودسالل القبدل ذادل هدل يد   
  ذان الاالق مة؟أن تتوىل ا

 : المرأة واآلذاَ واإلَامة: المسُلة األولى
 :يف مش الاخة ا ذان الاالق مة يف حم او أال األني ثسثة أقوال – محهم ار  –ا تألف ااملألم ء  

 :القول األول
 دت أال أق مدت فد ن فملألهد  ل الاو أذّ (1)األنى ءذان الاالق مة مجهو  ااملألم ء األني اهللد مش الاخة ا،

 .إذا ك ن هذا ا،ذان الهذ  االق مة جم اة م  اا ج ل الاانى ءبهلل م  االا دال الال كغر جمز 
 :أدلة القول األول

أالال  :ان امدد   ضدد  ار اندد  :اوددتهللل اجمهددو  مبدد   الى ادد  ابدد  امدد   ضدد  ار اندد  قدد ل -0
 .(2) «   بسل قم فن د ب اوسال»:  تبملثون  جًس  ن دي ب اوسال ؟ فه ل  وول ار

 .ال قة داوا حبهلل ث أالاوتهلل -2
  :وج  الداللة
بل أم ه  أن تتخذ مؤذ ً   لالاالق مةو  أذن ي  أن تؤد أهل دا ه  مل  أم ه  ب ،ذان  أن اانيب 

 . جسً 
 .(3)جمزئةأن أذاهن  الإق مته  الاو ك  ت األ ج ل أهن   :والقول الثاني

 .(4)الا،ذان الاالق مة إو ءالالإن ك ن أذاهن  الإق مته  األنى ء فهط أال انفىه  ف اوسال صحخحة 

 
                                           

 .2/068: ل احملألني0/012: ل االفو ح0/422: ل اوغين0/213:  الضة ااط ابا: ا ظ (  1)
ل  قددددم ل الصددددحح مىددددألم يف ااوددددسال( 614)صددددحخح اابخدددد  يل كتدددد ا االذانل ب بدددد  بددددهللء ا،ذانل  قددددم احلددددهلل ث (  2)

 (. 377)احلهلل ث 
 .0/383: ل الح يخة اب  ا بهلل  0/400: بهللائ  ااون ئ : ا ظ (  3)
 .0/380: ااهلل  اوخت  : ا ظ (  4)



 

 -02- 

 المرأة والواليات العامة

  :أدلة القول الثاني
فأقمندد   لالحندد  يددبخبة متهدد  بون أتخندد   وددول ار  :مبدد   الى ادد  م اددل بدد  احلددو  ث قدد ل -0

ل فىدأان  امد  ت كند  أهألند الظد  أ د  قدهلل ايدتهن   ل حخم   فخه ً  الك ن  وول ار  لانهلل  اش    اخألة
فدد ذا حضدد ت  لالاألمددوهم المدد الهم لقخموا فددخهمفددأ لكما جملددوا إىل أهألددخ» :مدد  أهألندد  فأ رب دد   فهدد ل

 .(1)«أكربكم  ؤمكمااوسال فألخؤذن اكم أحهللكم مث 
  :وج  الداللة

ل  ل الا،مد  يدم أمد  يد أم  األ ج ل الاانى ء يه ئم اا ج ل  «ؤذن اكم أحهللكمخفأل »: قوا  
 .(2)ب اتب كم  هو ممل الف يف  ط ب ت ااش  ع أهن  تأيت بوخغة اوذك  التهلل ل فخه  ا، ثني 

 : والقول الثالث
 .(3)أ    ىتحب ي  بش ط  فض ااووت القخل أ   مب ح

 أوتهللل أصح ا هذا ااهول ببملض أداة اجملخز   
 :الترجيح

املهللد ال الد داخل صحخح  الاا اجح الار أاألم أ   ال جيو  أن تؤذن او أال أال تهخم جم اة اا ج لل
 .م  ااىنة اال م  فملل ااوح بة

 .نفىه  الجم اة ااىن ء فج ئز بش ط  فض ااووتالأم  أذاهن  ا 
 .اوش الاخة م  ا ذانل الار ااألميف كهلل ه  انفىه  الجم اة اانى ء ف هن   الأم  إق مت

 المرأة واإلمامة َّي الةوة: انيةالمسُلة الث
 هل  ش ع األم أال أن تؤد يف ااوسالل الإذا قألن  أن إم مته  صحخحة فهل تؤد اا ج ل الاانى ء؟ 

                                           

 .2/074صحخح مىألمل كت ا اوى جهلل المواض  ااوسال ب ا م  أحم ب الم مة م  ي ح اانوالي (  1)
 .0/087:ااخل اج ا : ا ظ (  2)
ل 0/012: ل الااكد يف01/213: ل ال الضدة ااطد ابا0/033: ل الاوبىدوط0/383: ح يخة ابد  ا بدهلل  : ا ظ (  3)

 .0/422: الاوغين
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 المرأة والواليات العامة

 :ل األولالقو 
الصسال  لسً  فمجهو  اافهه ء األني أن إم مة او أال ب ا ج ل ال توح وواء ك  ت ااوسال ف ض ً أال 

 .(1)م   ألفه  م  اا ج ل غر صحخحة
 دددر صدددفوف »: قددد ل  وددول ار : الاوددتهللل اجمهدددو  حبددهلل ث أيب ه  ددد ال  ضددد  ار اندد  قددد ل
 .(2)«الي ه  أالي  اا ج ل أالي ل الي ه     ه ل ال ر صفوف اانى ء    ه ل

  .البغر  م  ا،ح د ث ااهللااة األني تأ ر اانى ء يف ااوسال 
 :الداللة وج 
 .(3)أن احلهلل ث دل األني تأ ر اانى ء ا  اا ج ل يف ااوسال الال  ش ع تههللمه  األخهم 

 :القول الثاني
 .(4)الذهب بملضهم إىل جوا  إم مته  مطأله ً     

 :القول الثالث
 .(5) مته  يف اانفلالذهب اابملض إىل صحة إم

أن تتخذ  الاوتهللل ااه ئألون بوحة إم مته  مطألهً  مب   الي ا  أد ال قة أهن  اوتأذ ت اانيب 
 .(7)الأم ه  أن تؤد أهل دا ه  يف ااف  ضة :اليف  الا ةل (6)احلهلل ث... يف دا ه  مؤذ ً  فأذن ي 

 
 

                                           

ل 0/32: ل ال الضة ااط ابا2/22: ل ح يخة اق ي  األني خمتو   ألخل0/426: بهللائ  ااون ئ : ا ظ (  1)
 .3/032: ل الاحملأل 0/216: الاوهن 

 .4/028: صحخح مىألمل ااوسال ب ا تىو ة ااوفوف(  2)
 .0/026: ل البهللا ة اجملتههلل2/602: بهللائ  ااون ئ : ظ ا (  3)
 .2/312: ل الاون اوملبود2/088: اوغين: ا ظ (  4)
 .2/264: ل اال و ف2/088: اوغين: ا ظ (  5)
ل الونهلل 0/213: ل الاوىتهلل ك األح كم(272ل 277: )ل حهلل ث61ون  أيب داالدل كت ا ااوسالل ب ا (  6)

 .0/413: قطينل الون  ااهللا  6/412: االم د أمحهلل
 (.0676)ل ب ا إم مة او أال األنى ء يف ااف  ضةل حهلل ث 3/28: صحخح اب   زمية(  7)
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 المرأة والواليات العامة

 :وج  الداللة
ر  م  اا ج لل الاا الا ة ج ءت مطألهة مل أن أد ال قة ك  ت تؤد أهل بخته  الك ن فخهم مؤذهن  الغ

الإق ا   داخل األني صحة  ا،  ى ج ء ااتهخخهلل ب اف  ضةل الإذ    اليف اا الا ة لتهخهلل  بف ض الال  فل
 .إم مته 

ل الال  ألزد م  كون اوؤذن الأيجخب ان  بأ   دمول األني إم مته  األنى ء اكوهن  تؤد يف ااف ائض
 . (1)الاو وألمن  اك ن   ص ً هب  ل جًس أ   ك ن  وأل  مأموم ً  ألفه 

 .الاوتهللل ااه ئألون بوحة إم مته  يف اانفل دالن ااف ض حبهلل ث أد ال قة ااى بم
 .الأجخب ان  بنفس م  أجخب ب  ا  اوتهللالل أصح ا ااهول ااث ين

 :الترجيح
هو أ   فخظه   لالظهو  قوال أداة ااهول ا،الل الوسمته  لالبملهلل اانظ  يف أداة كل قول المن قشته 

ال م  ل الأن إم مة او أال ب ا جل ال توحل وواء ك  ت ااوسال ف ض  اال  فسل الإن أمت فوسا اجحا
 .الار أاألم  ألفه  م  اا ج ل غر صحخحةل

 ِمامة المرأة لاِسا : المسُلة الثالثة
 :األملألم ء يف إم مة او أال األنى ء قواا

  :القول األول
 .ن يف الوطهم الال تتههللد األخه ة التكو بأن إم مة او أال جم اة اانى ء مىتح

 .(2)الب  ق ل ااش فملخة الاحلن بألة الااظ ه  ة الغرهم
 :أدلة القول األول

األني أد وألمة  ض  ار انه ل ف ذا  د ألت أ   ال وول ار : ا  األ   ض  ار ان  ق ل -0
   : ق ات «   أد وألمة أي صسال توألا؟»:  ىوال يف ج  ب اابخت  وألال فه ل  وول ار 

    وول ار أال  وألح ذال؟ ق ل : ق ات «أفس أاته ؟»: ق ل  وول ار . ول ار اوكتوبة و
 :«   (3)«أم مل الال  ألفلل الاخكي   ا  ميخنل الا  مش ال  ملم تهوما الوطه ل ال ه. 

                                           

 .2/071: ل الهن  ة احملت ج2/088: اوغين: ا ظ (  1)
 .2/088ل الاوغين 3/032ل الاحملألني 2/84: ل الاوبهللع0/231:  الضة ااط ابا: ا ظ (  2)
 .000: األ  ب  أيب ، اب مىنهلل االم د   هلل ب  األ  ب  احلىا ب (  3)
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 المرأة والواليات العامة

 :وج  الداللة
فألةل احلهلل ث ظ ه  يف اوتحب ا صسال اانى ء مج اةل الاقتهللائه  بواحهللال منه  يف مكتوبة ال   

 .،د وألمة الإ ي د  الت غخب  حلث اانيب 
 .الحبهلل ث أد ال قة ااى بمل الغر  م  ا،ح د ث ااهللااة األني إم مة اانى ء يف صهلل  االوسد -2

 :القول الثاني
أن او أال ال  ش ع أن تؤد مطألهً  ال ب جل الال  نثني الال ام أالل الال توح إم مته  ال يف ف ض الال 

 . هبذا ااهول با احل مة الااك اهةيف  فل األني تفوخل با ااه ئألا
الهو قول او اكخة الاحلنفخةل إال أن او اكخة   الن اهللد صحة ااوسال التألزد االا دالل أم  احلنفخة 

 .(1)فرالن صحته  م  ااك اهة
 :أدلة القول الثاني

اوتهللاوا بهللاخل اهأل ل الهو أن إم مته  تىتألزد دظو اًل فه  إم  أن تهف الوطه  الترتك  -0
وقف ااوحخح اإلم دل الإم  أن تتههللد األخه  الهو أ ضً  مك ال  و  الهذا مك ال  وخ افت  اوااتههللدل 

 .(2)فخ  م  ااتكشف
بأ   ال  نهض حجة م  الجود ا،ح د ث ااوحخحة ااهللااة األني : القهلل  وقش هذا ااهللاخل 

 .صحة إم مة او أال األنى ءل ال،ن ااش  ع حهللد موقف او أال الوط ااوف فس  كون مك اله ً 
 :لترجيحا
تحب ا مج اته ل الهو صحة إم مة او أال ب انى ءل الاو: الااذي  ظه  أن اا اجح هو ااهول ا،الل 

 .ل الار أاألماهوال أدات 

                                           

 .0/026: ل البألغة ااى ال0/322: اابح  اا ائم: ا ظ (  1)
 .0/320: ل الاابح  اا ائم0/26: د   احلك د: ا ظ (  2)
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 المرأة والواليات العامة

 المبحث الثالث
 والية المرأة لاقُا 

احلهو  التو ن ا، فدس الا،اد اض  ظ  حتفبمنوب ااهض ء م  اون صب اوهمة احلى وةل ف 
االوددسد بدد     تددويل ااهضدد ءل ال، ختدد  فهددهلل ادديناددتندد  كثددر مدد  ااىددألف الا،مددوالل القطو تدد  فهددهلل ام
ااشدد الط اادديت  نبغدد  تواف هدد  يف ااه ضدد  بددا متفددم األخدد   - محهددم ار  -ان  ددة ف ئهددة البددا اافههدد ء 
 .الخمتألف فخ  م  ااش الط

ل الاالجتهددددد دل الااملهللااددددةل فدددد تفهوا األددددني ايددددرتاط اابألددددو  الااملهددددل الاالوددددسدل الا تألفددددوا يف احل  ددددة
 .(1)الاجمهو  األني ايرتا،ه ل األني تف الت يف د جة اقسفل الااذكو الل الوسمة احلوا 

 :أقوال اافهه ء يف ايرتاط ااذكو ال يف ااه ض 
 :المِع مطاقا  : القول األول

 مثل الالال تهددد  ب ،ألدددةل فهدددو الهدددو مدددذهب اجمهدددو  فدددس تودددح تواختهددد  ااهضددد ءل المددد  الالهددد   
ل (5)ال يفد  مد  احلنفخدة (4)ل الاحلن بألدةل(3)ل الااشد فملخة(2)هدب او اكخدةالأحك مه  غر   فذالل الإىل هذا ذ

 .(6)الاوتهللاوا بنفس أداة اون  م  ااوال ة ااملظمنيل كم  اوتهللاوا ب المج ع
  :أدلة القول األول

ََ َىَاى الَِّسا ف ﴿:  ىلقوا  تمل -0  .(7)﴾الرَِّجاُل ََ وَّاُمو

 
                                           

: ل المغين احملت ج2/230: هدل البهللا ة اجملتههلل4/028: ل الح يخة ااهللووق 2/324: ح يخة اب  ا بهلل  : ا ظ (  1)
 .2/427: حملألنيل الا4/262: ل الكش ف ااهن ع4/372

 .6/27: ل المواهب اجألخل2/230: بهللا ة اجملتههلل: ا ظ (  2)
 .21/027: ل اجملموع01/016: حتفة احملت ج: ا ظ (  3)
 .6/420: ل ااف الع00/321: اوغين م  ااش ح ااكبر: ا ظ (  4)
 .2/24: اال تخ   األموصأل : ا ظ (  5)
 .4/212: واهب اجألخلل الم00/321: اوغين م  ااش ح ااكبر: ا ظ (  6)
 .34: وو ال اانى ء   ة(  7)
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 : ة دالل   ال    وج
هو اا جل ل الااوال ة تهتض  أن  كون وو ال يف اا جل األني او أالال ة دأن ا  ة جملألت ااو 

الكذال ااهض ءل الج ءت افضة ااهوامة يف  لالاقسفة لاحل كم األخه ل القهلل  ، ار اا جل ب انبوال
الهو  لالهذا كأل   ىتألزد اهللد جوا  ااملكس ليف ذالأص اة اا ج ل ا  ة بوخغة اوب اغة اتهللل األني 

 .(1)الال ة او أال األني اا جل
 .(2)الأن او اد قوامة اازالج األني  الجت  لقش هذا االوتهللالل بأن ا  ة  زات يف يؤالن ا،و الو ال 
 .جخب ان  بأن ااملربال بملمود ااألفظ ال خبووص ااىببالأ

 .(3)ج ء ااهللاخل ب وتثن ئ  كل يأن إال م  الا  ة ا مة يف أن ااهوامة األ جل األني او أال يف
 . "ا   فألح قوٌد الاوا أم هم ام أال" :ل  وول ار  ق :يب بك   ض  ار ان  ق لا  أ -2

  :وج  الداللة
ل الهذا  هتض  اجتن ا تواخته  اهللف  ااض    بملهللد فسح م  الاوا أم هم ام أالأ رب أن اانيب 

 .(4)احل صل بملهللد اافسح الم  ال  تم ااواجب اال ب  فهو الاجب
 :الجواز مطاقا   :القول الثاني

فكل م  توف ت  لالاوتهللل بأصل االب حة م مل  هم داخل األني اون ل (5)الإاخ  ذهب اب  حزد 
 .ئزل الالال ت  صحخحة الاو أال كذالفخ  ااوسحخة األفول با اان   فحكم  ج 

 
                                           

ل ال ظ د 0/461: ل الفتح ااههلل  2/068: ل اج م  ،حك د ااه  ن0/462:تفىر ااه  ن ااملظخم: ا ظ (  1)
 .62:ل الا،حك د ااىألط  خة27: ااهض ء يف االوسد

 .0/462: تح ااههلل  ل الف0/462: ل التفىر ااه  ن ااملظخم2/062: اج م  ،حك د ااه  ن: ا ظ (  2)
 .22: ظ د ااهض ء يف االوسد: ا ظ (  3)
: ل الاوغين م  ااش ح ااكبر21/027: ل الاجملموع4/212: ل المواهب اجألخل7/732: فتح ااب  ي:  ظ ا(  4)

 .4/273: ل ااىخل اج ا 00/321
 .2/222: احملألني(  5)
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 :التفةيَ: القول الثالث
. (3)ل إىل صحة قض ء او أال فخم  تهبل فخ  يه دهت (2)ل البملض او اكخة(1)فخةذهب بملض احلن

 .ألني ااشه دالالداخألهم قخ   ااهض ء ا

 .القهلل  وقش هذا ااهللاخل بأن الال ة ااهض ء مغ   ال األوال ة يف ااشه دال

 لالااهض ء يف امو  ا مة فهو  الال ة ا مة لتكون يف أمو  جزئخة فه  الال ة   صة :ف اشه دال

ف امل م   لالااهض ء إب  ة األحم م  االازاد ف اهخ   قخ   م  ااف    لالااشه دال إب  ة األحم بس اازاد

 .(4)يه دت  الاخس أهًس اتويل ااهض ء تهبل

 :الترجيح

الااذي  رتجح بملهلل إ  اد ا،قوال الممل فة ا،داة هو م  ذهب إاخ  اجمهو  م  ايرتاط ااذكو ال  

 .اتويل منوب ااهض ء

                                           

 .7/287: ل الي ح فتح ااههلل  8/4178: بهللائ  ااون ئ : ا ظ (  1)
 .6/27: مواهب اجألخل: ا ظ (  2)
 .القهلل اوتهللل أصح ا هذ  ا،قوال بأداة م  مملن  مملظمه  ال وقشت(  3)
 .0/223: ل الااهض ء يف اههلل ام 34:  ظ د ااهض ء يف االوسد:  ظ ا(  4)
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 المبحث الرابع
 والية المرأة لاحسبة

 .(1)احلىبة ه  أم  ب ومل الف إذا ظه  ت ك ل الهن  ا  اونك  إذا ظه  فملأل 
 لالت ك اونه  لاان   إىل فملل اومل الف إ ي دحملتىب حيتىب ا،ج  انهلل ار األني فملأل  م  الا

 .الإم  مملا م  قبل احل كم لالهو إم  متربع كأي ف د مىألم دالن تواخ  م  ذي وألط ن
ََ ِفَلى اْلخَ ﴿ : أف اد ا،مةل ق ل تمل ىلف د م  اكل مش الع  :ف ،الل ُِْكْم ُأمَّة  َيْدُىو ْيرف َوْلَتُكْن مف

َِْكر ََ َىنف اْلُم َضْو ْ ِ ََ بفاْلَمْعُروفف َويَ  ُُْمُرو  . (2) ﴾َوَي
َِْكرف ك﴿:تمل ىل الق ل ََ َىنف اْلُم َضْو ََ بفاْلَمْعُروفف َوتَ ِ ْ ُُْمُرو َر ُأمَّة  ُأْخرفَجْت لفاَّاسف َت  .(3)﴾ُِْتْم َخي ْ

فخم   الا  ان  أبو  ق ل  لاألم ء الا مة ال ى ًءلف اد ا،مة  ج اًل أىل كل إالهذا  ط ا موج  
ل ر  بخهلل ل ف ن مل  ىتط  فبألى   م   أى منكم منك ًا ف وتط ع أن  غر  بخهلل  فألخغ»:  وملخهلل

  .(4)«ل الذال أضملف االمي نى    فبهألب ف ن مل  ىتط  بأل
 . اونك  األني حىب قهلل ت  دالن ه ال فكل ف د م  أف اد ا،مة مط اب ب ،م  ب ومل الف التغخر

 الأقهلل  األني ااتغخر م   لتىب اوملا م  قبل احل كم الهذا أالو  صسحخ تالهو احمل: الااث ين
 .(5)أم  ا،الل فملألني ااكف  ة لالاالحتى ا يف حه  ف ض اا لا،الل

اط كو   مىألم ل ايرت  :ه الاهوال وألطة احملتىب اوملا الوملته  فههلل ايرتط فخ  اافهه ء ي ال،ً  من
ل ذا  أي ب ونك ات ااظ ه الل ا وً  مب   أم  ب  منتهخ  ام   نهني ان ل ا مًس ب اغً ل ا قًسل اهللالً 

ق د اً  لالص امة م  اا فم ب ان   يف ا،م  الاانه ل الأن  كون حألخم  صبو ًا األني ا،ذى حى  اقألم

                                           

 .224: ل الا،حك د ااىألط  خة ،يب  ملألني241: ا،حك د ااىألط  خة األم ال دي(  1)
 .٤٠٣: وو ال  ل ام ان   ة(  2)
 .٤٤٠: وو ال  ل ام ان   ة(  3)
 (.0123)ل ب ا م ج ء يف صسال ااملخهلل  ل  قم احلهلل ث 0/202: ون  اب  م ج (  4)
 .203الم  بملهلله ل ال ظ د ااهض ء يف االوسد  241: ا،حك د ااىألط  خة األم ال دي: ا ظ (  5)
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ل األني  سف يف ااش ،ا أال   ئب ل مأذال ً  ا  يف احلىبة م  ااىألط ن ل ح اً األني إ ف ذ م  أونهلل إاخ 
 .(1)الا،الىل ايرتا،هم  ا     

أكث  ااملألم ء الااذ   تمل ضوا اذك ه  متفهون األني اهللد فألم  تمل ض اليرتا،ه   :ةر أما الذكو 
 :يف احملتىب اوتطوع خمتألفون يف ايرتا،ه  يف احملتىب اوملاايرتا،ه  

  :القول األول
الال جيو  أن ىل ايرتاط ااذكو ال يف احملتىب اوملا م  قبل اليل ا،م ل إذهب بملض ااملألم ء 

 .(2)تتواله  او أال
 :أدلة القول األول

أحهخة اا جل ب اوال ة دالن او أال ااهللااة األني ب ،داة اامل مة اوتهللل أصح ا هذا ااهول  -0
 .الااى بم إ  اده 

م   لة الااهوال م   تن ىف م  ،بخملة او أالمم  ااو ايف احملتىب أن احلىبة تتطألب : م  ااملهل -2
قبث الاافى د الغره  م  ا،مو  اايت ص ن االوسد او أال انه  اضملف ثر م  اكاحملتىب ا مواجهة
  .(3)،بخملته 

  :القول الثاني
 .(4)ذهب أصح ا هذا ااهول اىل اهللد ايرتاط ااذكوال يف م   توىل احلىبة

  :أدلة القول الثاني
 ااوتهللاوا بملمود أداة احلث األني ا،م  ب ومل الف الاانه  ا  اونك  الاايت ي ات االحتى  -0

 .اكل أف اد ا،مة  ج اًل ال ى ءً 

                                           

ل حت    ا،حك د يف تهللبر 222:   ملألنيل ا،حك د ااىألط  خة ،يب240: ا،حك د ااىألط  خة األم ال دي: ا ظ (  1)
 220: ل الااهض ء يف اههلل ام 2/333: ل الإحخ ء األود ااهلل  24: ل الاحلىبة يف االوسد80: أهل االوسد
 .الم  بملهلله 

 .0/222:اارتاتخب االدا  ة: ا ظ (  2)
 .62: أصول احلىبة: ا ظ (  3)
 .201ل ال ظ د ااهض ء يف االوسد 0/222 :ل الااهض ء يف اههلل67: أصول احلىبة يف االوسد: ا ظ (  4)
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  القهلل  وقش هذا ااهللاخل بأن أداة احلث األني االحتى ا إج  ه  يف يأن ا،م  ب ومل الف
الاانه  ا  اونك  ااتطوا ل الهذا ا   تفم األخ  ف و أال األخه  الاجب اال ي د يف بخته  البا  ى ئه  

ا   ت الا،ح د ث اايت متن  م  تواخة او أال الد  مه ل أم  الال ة احلىبة فس تهلل ل او أال فخه  بهللاخل 
 .اموم ً 
 .(1)م   الي م  ا ث   يف تويل اانى ء األحىبة يف اههلل ااوح بة  ضوان ار األخهم -2
 (2)بأن هذ  ا ث   ال توح :القهلل  وقش هذا ااهللاخل. 
 :حيجر تال

احتى ا او أال اجح هو جوا  أن اا    ظه  الار أاألمبملهلل إ  اد ا،قوال الا ض ا،داة المن قشته  
ل الهذا ااهول م ك  اايت ال  تواجهلل فخه  إال اانى ءه  أم  احلىبة يف ا،تل كم  جيو  تواختطوا ً 

الفخ  حفظ األنى ء م  حخث اهللد ا،سع اا ج ل األخه  يف  لام ل ادأداةإاوتووط با ااهواا فخ  
 . الار أاألمأال  ألو هذ  ا،م ك  م  دتىبل  لم كنه  اق صةأ

 
 

                                           

 .4/342: ل الاالص بة2/227: ل الاحملألني4/332: االوتخمل ا: ا ظ (  1)
 .726: ل التغ  ب ااتهذ ب2/227: احملألني: ا ظ (  2)



 

 -22- 

 المرأة والواليات العامة

 حث الخامسالمب
 والية المرأة لإلَّتا 

منوب االفت ء منوب اظخم الأث   األني اان   يف كل يؤالهنم ظ ه ل فهو إ ب   ا  حكم  
  نبغ  ارل القهلل ا ف فهه ء ا،مة حى وخة منوب االفت ءل فبخنوا صف ت اوفيت الااش الط اايت

األني  – محهم ار  –تفم اافهه ء ل الا(1)الااملهللااةل الااملألمل الااملهلل الاابألو  اله  االوسد: توف ه  فخ 
 او أال إذا اتوفت يتل فس  سف با اافهه ء األني جوا  أن تف(2)اهللد ايرتاط ااذكو ال يف اوفيت

 .ب اوف ت اايت  شرتط توف ه  يف اوفيت
«الي ط بملضهم تخهظ  ال ح  ت  الذكو  ت  ال طه »: ق ل احلوكف 

(3)
.   

ي ال،  ااى بهة متنزه  ا   وا د او الءالل فهخ   ال نبغ  أن  كون اوفيت م »: الق ل اانوالي
اانفسل وألخم ااذه ل  صا اافك ل حى  ااتو ف الاالوتنب طل وواء احل  الااملبهللل الاو أال الا،امني 

 . (4) «الا،    إذا كتب أال فهمت إي  ت 
ل جلالاا  ل الاو أالل الاحل  لاافتخ  أالو  م  احلكم الااشه دالل فخجو  فتخ  ااملبهلل»: ق ل اب  ااهخم

 .(5) «...الا،جنيبل الاابملخهللل الااه  ب
 .(6)«توح فتخ  مىتو  احل ل يف ا،صح الإن ك ن ابهللاً أال ام أال»: الق ل اب  مفألح

 .(7)ث الن األفتوى م  ااوح بة وبملةل منهم ا ئشة  ض  ار انه كالاو

                                           

 .الم  بملهلله  3/072: ل الااهلل  اوخت  0/36: أاسد اووقملا: ا ظ (  1)
 .01/22: هللعل الاوب3/076: ل الااهلل  اوخت  00/018: بال ال الضة ااط ا4/068: أاسد اووقملا: ا ظ (  2)

 .3/076: ااهلل  اوخت   (3)
 .00/018:  الضة ااط ابا(4)
 .4/068: أاسد اووقملا(  5)
 .01/22: اوبهللع(  6)
 .0/01: أاسد اووقملا: ا ظ (  7)
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 المبحث السادس
 المرأة ومجالس الشورى والبرلمانات

: ق ل تمل ىلاألخ  ااش  ع قواًل الفملًسل كت بً  الونةل  حثّ  مبهللأ ااشو ى هو مبهللأ إوسم  أصخل
َِ ُضمْ ﴿ يف خمتألفون ل م  مب ديء ااش  ملةني ااتب    متفهون األالفهه ء ا،مة  ل(1)﴾َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بَ ي ْ

أد فية ل سوتش  الل فهل أهل االوتش  ال هم مجخ  ا،مةل أد فية دهللدال بملخنه حتهلل هلل م   وألح ا
ااذي  ظه  أن ااذي حيهم ايهللف م  ااشو ى الهو ااوصول إىل أصوا ا  اءل دال بوصفه ل ال دهللال 

ن هذ  اجمل اس ي  حم و  اال ظمة إ حخث الأ   اخس كل أحهلل ص ق البهللاء اا أي اا ايهللل
فتنحو  ااشو ى  المت بملة أداء احلكوم تل المى ءاته  انهلل تهوره  يف أداء امأله ل الااتش  مل تل

الهو ل الغرهمل الق دال اجخشل ال ام ء اان  ل الأصح ا اافك ل ألم ءيف أهل احلل ااملههلل م  اامل
 .(2)اووافم و  ج ء م  ااىنة اافملألخة

 .؟الاألخ  فهل او أال م  أهل ااشو ى
ااتكألخفل الاالوسدل : ي ال،ً  جيب توف ه  يف أهل احلل الااملههلل اله  - مح  ار -ذك  ااملألم ء 

 .(3)بةل الاووا،نةل الاالق مة يف دا  االوسدل ااذكو الالاحل  ةل الااملألمل الااملهللااةل الاا أيل الااتج  
ايرتاط ااذكو ال مل  تكألم فخ  اوتههللمون كثرًا املهللد ح جتهم اذالل الو  حهللثت احل جة فأم  

 :يف هذ  اوىأاة ف ن اافهه ء اومل ص    ق موا بف ض ااكف  ة ال وألوا إىل قواا
  :األولالقول 

اتويل اضو ة ااشو ى الااربو ن ،هن  اخىت م  أهل احلل أال اهللد صسحخة او  ال ايرتاط ااذكو ال 
 .(4)الااملههلل

                                           

 .٦٢: وو ال ااشو ى   ة(  1)
ل المبهللأ ااشو ى يف 37: ل الاا أي اامل د يف االوسد4/022: ل الج م  اابخ ن8/67: ااتفىر ااكبر: ا ظ (  2)

 .027: االوسد
ل البألغة 6/022: ل الكش ف ااهن ع8: ل الا،حك د ااىألط  خة ،يب  ملألني6: ا،حك د ااىألط  خة األم ال دي: ا ظ (  3)

 .الم  بملهلله  212: ل الاالوسد الأالض ان  ااىخ وخة2/404: ااى ال
: ل الحهو  او أال يف االوسد22: الم  بملهلله ل الااهللميه ا،خة يف اوخزان 24: م تهللال   ااهللوتو  االوس: ا ظ (  4)

 .236: ل اانظ  ة االوسمخة يف ااهللالاة083
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 : الثانيالقول 
اهللد ايرتاط ااذكو ال و   توىل اضو ة جم اس ااشو ى الااربو   تل الأن او أال م  أهل احلل 

 .(1)الااملههلل
 : أدلة القول األول

يف االم مة يرتاط ااذكو ال اوتهللل أصح ا ااهول ا،الل م  ااكت ا الااىنة أداة ا -0
  .ااملظمني
رُ  ﴿:البهوا  تمل ىل -2 َةامف َغي ْ ْاَيةف َوُهَو َّفي اْلخف   .(2) ﴾ُمبفين   َأَوَمْن يُ َِشَُُّ َّفي اْلحف
 :  الداللة   وج

البخ ن احلجة الأهن  اخىت ك ا جل يف ااههلل ال األني م  صف هت  ضملف قهلل هت  ا  اقوومة  أن او أال
 .(3)إق مة احلجة الدف  م  حي ل ب   وم 

الكذال ف    ل بهللاخل صحة توكخل او أالل   بأن هذا ااوصف ال  نطبم األني كل اانى ءأجخب ان القهلل
 .انى ئ ل الكذال ف ن او اال يف هذ  اجمل اس التنف د ب ا أي  مل  ض  اوتش  ال اانيب 

ئ م  ااوال  ت اامل مة إىل ااىألفل حخث مل  ثبت انهم إون د يكم  اوتهللاوا بململ  -3
 .(4)ه  م  أهل احلل الااملههلل الداوهت  إىل جم اس االوتش  الالال ااتب    لاو أال

 :أدلة القول الثاني
  (5)خز اوش  كة اموم ً الأهن  اخىت   صة ب ا ج لهب ،داة اايت  ااهول هذا وتهللل أصح اا
 :منه ال 

                                           

ل القوااهلل  ظ د احلكم يف 24: ل الااشو ى با ا،ص اة اومل ص ال422: مب دك  ظ د احلكم يف االوسد: ا ظ (  1)
 .022: االوسد

 .٤٢: وو ال ااز  ف   ة(  2)
 .4/027: ل التفىر اب  كثر4/248: فتح ااههلل  : ا ظ  ( 3)
 .322: ل الاو أال با اج هألخة الاالوسد020: ل الاانظ د ااىخ و  يف االوسد043: او أال يف االوسد: ا ظ (  4)
 .26:  الالم  بملهلله ل الاو أال اوىألمة اومل ص 41: ل الاو أال يف ااه  ن الااىنة086: حهو  او أال يف االوسد: ا ظ (  5)



 

 -22- 

 المرأة والواليات العامة

دَ  ﴿:قوا  تمل ىل -1 َضا َزْوَجَضا يَا أَي َُّضا الَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَّذفي َخَاَقُكْم مفْن نَ ْفس  َواحف ْ ِ ة  َوَخَاَق مف
ُضَما رفَجاال  َكثفير ا َونفَسا    ْ ِ  .(1)﴾َوَبثَّ مف

َضا ﴿:قوا  تمل ىل -2 َضا َزْوَجَضا لفَيْسُكَن ِفلَي ْ ْ ِ ََ مف َدة  َوَجَع  .(2)﴾ُهَو الَّذفي َخَاَقُكْم مفْن نَ ْفس  َواحف
 .(3)«  ااىن ء يه ئم اا ج لإج»: قوا   -3
يف غزالال احلهلل بخةل الاي  هت   الد وألمة  ض  ار انه   م  اوتش  ال اانيب  ج ءم   -4
 .ل الك ن هو ااوواا(4)بأن  نح  ههلل  ل الحيألم  أو  فأ ذ ب أ ه  األنيب 
ل الأن  ظ ال ااش  ع يم   ظ ال نة تهللل األني مى الاال اا جل ب و أال  اانووص م  ااكت ا الااىذفه

 .(5) ﴾َكرَّْمَِا بَِفي َُدمَ   َولََقدْ ﴿ :الاحهللال الأن ااتك مي االي   شمأله  ق ل تمل ىل
الااش  ع احلكخم   ،بن  بوخغة اوف د اوذك  الاجم  اوذك  خم ،بً  اا جل الاو أال كم  و الى 

 .(6)بخنهم  يف ااتكألخف
 .(7)كم  اوتهللاوا بملمود ا   ت ااهللااة األني مش الاخة ااشو ى الأهن  تشمل اا ج ل الاانى ء -4

 :القهلل أجخب ا  اوتهللاليم مب   أل 
م  املل أ   هذا كأل  صحخح  اوى الاال با اا جل الاو أال يف أصل اقألهةل الأن اكل منهم  أج  نأ

اظألم يف حم كل الاحهلل ذال مى الاهت  ا   يف كل ااتب  ل بل يف ذال ي ء م  ا الاك  ال  هتض 
ته  او أال كذال ي  ،بخملل ال الظخفةالاايت تتن وب م  ل منهم ل ف ا جل ا   و ئو  اق ألهخة الاقيألهخة

                                           

 .0: وو ال اانى ء   ة(  1)
 .028: وو ال ا،ا اف   ة(  2)
  (.233)أ  ج  أبو داالد يف كت ا ااطه  الل ب ا يف اا جل جيهلل يف من م  ب قم (  3)

 .(2730): قم احلهلل ث كت ا ااش الطل ب ا ااش الط يف اجه د الاوو حلة م  أهل احل ا: صحخح اابخ  ي (4)
 .١٠: وو ال االو اء   ة(  5)
: ل القوااهلل  ظ د احلكم يف االوسد332:ل اانظ  ة االوسمخة يف ااهللالاة32: او أال يف ااه  ن الااىنة: ا ظ (  6)

022. 
 .303: ل الاالوتفت ء ااشمليب23: ل الااشو ى با ا،ص اة الاومل ص ال422: مب دك  ظ د احلكم: ا ظ (  7)
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 :الق ل تمل ىل .(1) ﴾َولَْيَس الذََّكُر َكاأْلُنْ َثى ﴿:اق صة الاايت تن وب الظخفته   هول احلم جل يأ  
َُ الَّذفي َىَاْيضفنَّ بفاْلَمْعُروفف ﴿ ْث  .(2) ﴾َوَلُضنَّ مف

او أال ا،و وخة ه  ا،مومة التهللب  احلخ ال اونزاخةل الاا جل مكألف بكىب اومل ش الهو  فوظخفة
هوال اجىهللل القوال ااملهل األني اامل ،فة اختمك  م  مح  ة  فى  الأهأل ل خبسفه  فطبخملته  مهخ  اذال ب

تغألب األخه  اامل ،فة الاال فمل اخة الااورب الهو م   تن وب م  الظخفته ل الاذال جملل ااش  ع حم 
ااطس  األ جل الجملل وف ه  م  غر د د أم ًا انواً ل ال ، اا جل ب جمملة الاجم اة الاجه دل 

َواَل ﴿: ق ل تمل ىل. (3) أله  مث ههللى اطني كل ي ءأ  اوغ   كل هذا تههلل     احلض  ة األالجملل ي
يب  مفمَّا اْكَتَسُبوا َولفاَِّسا ف َنةف ﴿ َُُكْم َىَاى بَ ْع   لفارَِّجالف َنةف ََ الاَُّ  بف ف بَ ْع َُّ يب  مفمَّا َواَل تَ َتَمِ َّْوا َما ََّ

  .(4)﴾اْكَتَسْبنَ 
 :الترجيح

 ظه  الار أاألم قوال قول ااه ئألا ب جوا ل م  ل الاانظ  يف أداة كل قولل الالبملهلل اوتمل اض ا،قو 
أن ااهول ب جوا   تج  اهضخة ااتملخا يف اجملألسل الال  تن الل ااشكل ااذي تظه  فخ  او أال يف 

 ...اجملألسل م  حخث ق هب  م  اا ج لل أال هخيته  أال حنو ذال

                                           

 .36: وو ال  ل ام ان   ة(  1)
 .222: وو ال اابه ال   ة(  2)
 .042: ل الاو أال يف االوسد31: دوتو  ا،و ال يف ظسل ااه  ن: ا ظ (  3)
 .32: وو ال اانى ء   ة(  4)
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 :الخاتمة
ا  ذال م   تج  ادات  المن قش ت ل البخ نل الاقوض يف البملهلل اوتمل اض موضوا ت هذا اابحث

 :م  ت جخح ت ال ت ئجل ظه  م   أل 

  ااوال ة ااملظمنياهللد جوا  تواخة او أال. 

 ى ء فج ئز بش ط ن اة ااالأم  أذاهن  انفىه  الجم اهللد صحة أذاهن  الإق مته  األ ج لل

 .ش الاخةاوالأم  إق مته  انفىه  الجم اة اانى ء ف هن   كهلل يف ل  فض ااووت

  ّال ت فوسأن إم مة او أال ب ا جل ال توحل وواء ك  ت ااوسال ف ض  اال  فسل الإن أم
 .م   ألفه  م  اا ج ل غر صحخحة

 اتويل منوب ااهض ء ي ط ااذكو ال أن. 

   اايت ال  تواجهلل جوا  احتى ا او أال تطواً ل كم  جيو  تواخته  أم  احلىبة يف ا،م ك

 .ءفخه  إال اانى 

  تفيت او أال إذا اتوفت ب اوف ت اايت  شرتط توف ه  يف اوفيتجوا  أن. 

   جوا  اوتش  ال او أال قخ و  األني فملأل م  أن ااهول ب جوا   تج  اهضخة ااتملخا يف 

اجملألسل الال  تن الل ااشكل ااذي تظه  فخ  او أال يف اجملألسل م  حخث ق هب  م  

 ...اا ج لل أال هخيته  أال حنو ذال
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 :مشروع َرار
لرج َ، وحف ل لض ا حقوَض ا كم ا ا ش قيقة اوجعاض نظر اإلووم ِلى المرأة نظرة تقدير واحترام، 

حف  ل لض  ا كرامتض  ا، وجِبض  ا األىم  ال الش  اَة كالجض  اد ونح  ور، ول  ذا َّا  يس لام  رأة اَ تت  ولى 

ةَ بتوليضا مِةب كالاتي تح ووا  كانت المشقة حسية أو معِوية ،االىمال التي َّيضا مشقة

، ولضا أَ تكوَ َّي الجانب المؤثر غير المباشر، كَُ تكوَ  عظمى ومِةب القُا اإلمامة ال

كم   ا يج   ب ىا   ى المجتم   ع اإلو   ومي أَ يعت   َ بثقاَّت    ، و أَ مستش   ارة لإلم   ام أو لاقا    ي،  

 .يستشعر خةوصيت 
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 املقدمة

 :احلمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمّا بعد 
ة علاى هرار ها ل البيسا ة،     منا  بادا ايليقا    وضوع املرأة صااب  الوواوا اسنساان    فإن م   

لة ب لك نصف اجملتمع البشري، فكان الباد ااا مان    مشكّ لكوهنا وابداً من املكوّنني البشريني،
 .براك يف احلياة، كما إنه البد ل لك احلراك من تأطري ايين ووازاً أو منعاً، بالً أو برمة 

بيااًا كابريًا يف فكار الاديانار الربانياة أو الوضاعية، بتاى وااا اسساالم           ملارأة ا وقد شغلت   
مجيالً تكون جبان  الرول يف تكميل كل منرا اآلخر من ورة، ومستقلة  ناواعتربها خملوقا إنسا

 .يف التصرف من ورة أخرى شأهنا يف ذلك شأن الرول معرا 
مال، ولينااقح باراك املارأة وعملارا يف      لي ار  ذلكاا التعااون والتكا    وقد واا ها ا البحا      

 احلياة يف ضوا النصاو  الدينياة مان الكتاال والسانة، مساتن قًا أقاواا العلمااا منا  الصاحابة          
 :وقد وعلته يف حماور ثالثة بالعناوين التالية وه   احلاضروإىل عصرنا 

 .املرأة والرول يف املساواة : احملور األوا           
  -:ور موضوع املساواة بني املرأة والرول حتت العناوين التالية وقد ناقح ه ا احمل   

 .املساواة يف ايلق  -
 .املساواة يف التكليف  -

 .املساواة يف العبااة  -

 .املساواة يف املرياث  -

 .املساواة يف التملك والتصرف  -

 .املساواة يف التعاون املنايل  -
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  -:احملور الثان          
- :وقد ناقح ه ا احملور موضوع املرأة يف املسئولية العامة وهو حتت العناوين التالية    

 .الشورى  -
 .األمر باملعروف والنر  عن املنكر  -

 .احلرول  يف -

 .التعليا  -

 .الت بي   -

وفيه ترويح الرأي جبواز عملرا خارج املناا وفاق الواواب     نظرة عامة إىل عمل املرأة، -
 .رعية الش

  -:الوالية العامة للمرأة  -:احملور الثال          
اليت ها  رااساة    سناا الوالية العامةإعدم وواز  وأوقد ناقح ه ا احملور موضوع وواز    

  -:حتت العناوين التالية  الدولة للمرأة،
 .انعنيرأي امل -
 .رأي اجملياين  -

 .رأي املتوس ني  -

 .ويّدة مناقشة  معهرأي  الشخص  و -

ملؤمتر جممع الفقه اسسالم  الدويل بدعوة  الثانية والعشرين وقد أعدار ه ا البح  للدورة   
 .خالد بابكر، أمني اجملمع أمحد من معايل الشيخ األستاذ الدكتور 

 .وأسأا اهلل التوفيق والسداا يف القوا والعمل، واهلل ويلّ التوفيق 
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 املساواة املرأة والرول يف: احملور األوا
 :املساواة يف ايلق  -
يف هاا ا الووااوا ووعلاه حمااور الكااون سااواا كاان هاا ا اسنسااان ذكااراً أو    خلاق اهلل اسنسااان    

فرما متساويان يف ايلق، بي  اآلياار القرآنياة الشاريفة تادا علاى       ،أنثى، فاسنسانية اما معاً
أَيُّرَاا النااا إ إَّن اا خَلَقانَااكِّا مَان ذَكَار        يَاا  ))وتبيّنه غاية بيان، يقوا اهلل عاووال  ذلك بكل وضو ، 

 خَاابَّري  وَأِّنثَااى وَوَعَلانَاااكِّاع شإااعإوبًا وَقَبَااتاالَ لتتَعَااارَفِّوا إَّنا أَكااارَمَكِّاع عتناادَ الل ااهت أَتاقَاااكِّاع إَّنا الل ااهَ عَلتاايا    
 ((.{31/احلجرار}
خَلَقَكِّا مَن ن فاس  وَابتدَةٍ وَخَلَقَ متنعرَا زَوعوَرَاا وَبَا ا متنعرإمَاا    يَا أَيُّرَا الناا إ ات قِّواا رَباكِّاإ ال  تي ))   

 .(({3/النساا}رَّوَاالً كَثتريًا وَنتسَاا
 .(({381/األعراف}هإوَ ال  تي خَلَقَكِّا مَن ن فاس  وَابتدَةٍ وَوَعَلَ متنعرَا زَوعوَرَا لتيَسعكِّنَ إَّلَيعرَا))
 .(({27/النحل}نع أَنفِّستكِّاع أَزاوَاوًا وَوَعَلَ لَكِّا مَنع أَزاوَاوَّكِّا بَنتنيَ وَبَفَدَةً وَاللّهإ وَعَلَ لَكِّا مَ))
خلقه امتنانااً علياه لتا كريل     لشريفار اسنسان ذكراً وأنثى بقصةخياط  اهلل يف ه ل اآليار ا   

مان عباااة اهلل   ايالق وعبواية املخلوق، وماا يساتلام ذلاك     مبا يتوو  عليه من اسقرار بالوهية
 .عاوول وتقوال 

 :املساواة يف التكليف  - 
اواة يف خلق اسنسان ذكراً وأنثى فإنه هنالك أيواً املساواة يف التكليف ما تقررر املس وإذا   

اسا  ا ا اسنسان ال كر واألنثى، وقد كان ذلك التكليف متووراً إليرما من  البداياة عنادما   
وَقِّلانَا يَا آاَمإ ))وكيف شااا، يأكالن فيرا ومنرا رغدا بي  شااا، مني كانا يف اجلنة ناعمني منع

نَ اسعكِّنع أَنتَ وَزَوعوإكَ الاجَناةَ وَكِّالَ متنعرَا رَغَداً بَيع إ شتئاتِّمَا وَالَ تَقارَبَا هَ تلت الشاجَرَةَ فَتَكِّونَا متا 
 .(({13/البقرة}الاظ التمتنيَ 
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عقوبة املخالفة،  ه إليرماه اي ال التكليف  إليرما كما ووّوّو وهك ا جند أن اهلل عاوول   
بعد أن كان يف اجلنة ال جيوع فيرا وال يعرى، وال  ه ا اسنسان فيرا،هب ا إىل األرض ليشقى فأ

 .(( طه))كما بكى اهلل ذلك يف سورة  يظمأ وال يوحى
 :املساواة يف العبااة  -
كاان هنالاك أيوااً املسااواة يف العباااة       ثوابااً وعقابااً،  وملا كان هنالك التساوي يف التكلياف     

 .وقد واار اآليار ناطقة ب لك  والثوال عليرا،
ةَ وَالَ يإظالَمإاونَ  وَمَن يَععمَلا متنَ الصاالتحَارَ متن ذَكَر  أَوع أِّنثَاى وَهإاوَ مإاؤعمتن  فَأِّوعلَئتاكَ يَادعخإلِّونَ الاجَناا      ))

 .(({371/النساا}نَقتريًا
آا }تَجَالَ لَرإاع رَبُّرإاع أَنِّ  الَ أِّضتيعإ عَمَلَ عَامتل  مَنكِّا مَن ذَكَر  أَوع أِّنثَى بَععوِّكِّا مَان بَععا     فَاسع))

 . (({313/عمران
الصااااتقَارت  إَّنا الامإسعلتمتنيَ وَالامإسعلتمَارت وَالامإاؤعمتنتنيَ وَالامإؤعمتنَاارت وَالاقَاانتتتنيَ وَالاقَانتتَاارت وَالصااااتقتنيَ وَ     ))

وَالصااااابَّرَّينَ وَالصااااابَّرَارت وَالاخَاشتاااعتنيَ وَالاخَاشتاااعَارت وَالامإتَصَااادَقتنيَ وَالامإتَصَااادَقَارت وَالصااااااتمتنيَ     
هإ لَرإاا  َوالصاااتَمارت َوالاَحافتظتنَي فِّارإوَورإاع َوالاَحافتَظاارت َوالا  اكترَّيَن الل اَه َكاثترًيا َوالا  اكتَرارت َأَعادا الل ا        

 ((.{13/األباال}ماغافترَةً وَأَوعرًا عَظتيمًا 
فر ل اآليار تقرر املساواة التامة بني النا  ذكوراً وإناثاً يف توويررا لعبااة اهلل عاوول، وما    

ا ذلاك إالّ  وعل على تلك العبااة من ثوال وايال ينتفاع باه الروال واملارأة علاى باد ساواا وما         
بعورا من بع ، فكماا أن هنااك وبادة النسا  البشاري ووبادة       النا  رواالً ونساا  كونل

فإن هنااك أيوااً وبادة العباااة هلل الواباد األباد        (1)املعنى اسنسان  كما يقوا األستاذ ايويل
 .الفرا الصمد ال ي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفؤاً أبد 

  
 

                                                 
(1)

 .، دار القلم، الكويت 22اإلسالم والمرأة المعاصرة، ص 
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 :املساواة يف املرياث  -
رياا  جيادها أهنااا تادا علااى أن العارل مااا كاانوا جيعلااون     النااهر يف أسابال ناااوا آياار املوا      

، وتوب  ب لك أيواً الروايار املصاببة ث وهو الرتكة اليت يرتكرا املتوفىشيئاً من املرياللنساا 
نفساه،   األخارى مان غاري العارل يفعلاون الشا ا      ولعال األماا    ،لآليار القرآنية يف أسبال ناوااا 

وال تقاتال العادو،    ال ترك  الفر  وال حتمل السال  ملرأةبأن ا -أي العرل ورمبا غريها-معللني
ناه يفعال ذلاك الروااا     ويقولاون أ  محاية قومراا وقبيلتارا كماا قاررّوا،    وذلك راوع إىل ضعفرا عن 

 .فر  ب لك بس  رأيرا ال تستحق من املرياث شيئا وبدها،
، ا  بن ثابت وبناتا توري  أرملة أو ومن املعلوم أن أسبال ناوا آيار املواري  كانت بعدم   

علياه وسالا   ا إىل الان  صالى اهلل   ما اتنببيا  وااتاا و   ،اتانبوك لك أرملة سعد بن الربيع و
لِّلرَوَاااَّ نَصايَّ   مَمااا    ))وقد ناا أوالً قاوا اهلل عاووال    يشتكني من برماهنن من تركة املتوفني،
وع كَثِّرَ نَصتايبًا  مَماا تَرَكَ الاوَالتدَانَّ وَاألَقارَبإونَ متماا قَل  متنعهإ أَتَرَكَ الاوَالتدَانَّ وَاألَقارَبإونَ وَلتلنَسَاا نَصتي   

 . (({2/النساا}مافارإوضًا
يإوصتيكِّاإ اللّهإ فت  أَوعالَاتكِّاع لتل  كَرَّ متثالِّ بَظِّ األِّنثَيَيعنَّ فَإَّن كِّنا نتسَاا  ))األخرى  ثا نالت اآليار   

رإنا ثِّلِّثَا مَا تَرَكَ وَإَّن كَانَتع وَابتدَةً فَلَرَا النَصعفإ وَألَبَوَيعهت لتكِّلِّ وَابتدٍ مَنعرإمَا السُّدإ إ فَوعقَ اثانَتَيعنَّ فَلَ
مَهت إَّخعوَة  فَألِّ متماا تَرَكَ إَّن كَانَ لَهإ وَلَد  فَإَّن ل اع يَكِّن ل هإ وَلَد  وَوَرَّثَهإ أَبَوَالإ فَألِّمَهت الثُّلِّ إ فَإَّن كَانَ لَهإ

عاً السُّدإ إ متن بَععدت وَصتياةٍ يإوصت  بَّرَا أَوع اَيعن  آبَآؤإكِّاع وَأَبناؤإكِّاع الَ تَدعرإونَ أَيُّرإاع أَقارَلإ لَكِّاع نَفا
  {33/النساا}فَرَّيوَةً مَنَ اللّهت إَّنا اللّهَ كَانَ عَلتيما بَكتيمًا

اع يَكِّن ل رإنا وَلَد  فَإَّن كَانَ لَرإنا وَلَد  فَلَكِّاإ الرُّبإعإ متماا تَرَكانَ متن وَلَكِّاع نتصعفإ مَا تَرَكَ أَزاوَاوإكِّاع إَّن ل ))
لَكِّاع وَلَد  فَلَرإنا بَععدت وَصتياةٍ يإوصتنيَ بَّرَا أَوع اَيعن  وَلَرإنا الرُّبإعإ متماا تَرَكاتِّاع إَّن ل اع يَكِّن ل كِّاع وَلَد  فَإَّن كَانَ 

ا تَرَكاتِّا مَن بَععدت وَصتياةٍ تِّوصإونَ بَّرَا أَوع اَيعن  وَإَّن كَانَ رَوإلٌ يإورَثإ كَالَلَةً أَو امعرَأَة  وَلَهإ أَخٌ الثُّمإنإ متما
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دت أَوع أِّخعت  فَلتكِّلِّ وَابتدٍ مَنعرإمَا السُّدإ إ فَإَّن كَانِّوَاا أَكاثَرَ متن ذَلتكَ فَرإاع شإرَكَاا فت  الثُّلِّا ت متان بَععا   
 (3).(({37/النساا}ياةٍ يإوصَى بَّرَآ أَوع اَيعن  غَيعرَ مإوَآرٍّ وَصتياةً مَنَ اللّهت وَاللّهإ عَلتيا  بَلتيا  وَصت
مان   اث على النساا علاى خمتلاف اروااتن   وغريها من آيار املواري ، وقد قسّا اهلل املري   

 . لمتوفىف ارواتا من القرابة لكما قسّمه على الرواا على خمتل القرابة،
 :بي  أع ى كالً من 

 .نصف نصي  أخيرا الرول، أو النصف، أو اسشرتاك يف الثلثني :  البنت -
 .الثل ، أو السد  :  األم -

 .الربع أو الثمن :  الاووة -

 ماع  كة يف الثل  أو تكون عصبةعدة باالر ترتاو  بني السد ، أو املشاراا : األخت -
 .البنت

 .يف أبوال املواري  وذلك على ما هو مفصّل 
وهك ا ساوى اسسالم بني الرول واملرأة يف املرياث بيا  وعال ااا بقااً يف املارياث أوالً،         

 .را اسوتماع  واملااي يف احلياة وفق ما يقتويه وضع ذلك احلق ثا قسّا
 .املساواة يف التملك والتصرف  -
وعلرا ترث أباها وأخاهاا وزووراا    بعد أن أع ى اسسالم املرأة نصيبرا من املرياث بي     

ووعلارا   بس  اروة القرابة، وعل اا اسساالم أهلياة اعتبارياة،    وابنرا وغريها من األقارل
فرا  متلاك ماا يقادم إليراا       بي  أصبحت متلك وتتصرف فيماا متلاك،   شخصياً مستقالً، كياناً

رة وصاناعة  مان هباار، وماا تكسابه مان  اا       ى ااا من صداق وما ترثه مان مارياث وماا تع ا    
 .وزراعة، وصارر متلك النقوا والدور والوياع وساار املمتلكار 

رتاض فقد أع اها بق التصارف فيماا متلاك اون اعا     كما أن اسسالم منحرا بق التملك،    
ن من مااا وتتصرف وتنفق كالرول واا أن ت ي  نفسارا عا   من أبد، فقد قرر اا أن تع  

                                                 
(1)

 .147، ص3، وأطفيش، محمد بن يوسف تيسير التفسير، ج126الواحدي، علي بن أحمد، أسباب النزول، ص 
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وَآتِّواا الناسَاا صَدإقَاتترَّنا نتحعلَةً فَإَّن ))يقوا اهلل عاوول  زوورا بي  ش ا من صداقرا فتع يه
 .(({1/النساا}طتبعنَ لَكِّاع عَن شَ عاٍ مَنعهإ نَفاسًا فَكِّلِّولإ هَنتيئًا مارَّيئًا 

يااا نساااا ))فقااد واااا عنااه قولااه  كمااا أماار الاان  صاالى اهلل عليااه وساالا النساااا بالتصاادق،    
، وعنادما ععتاه مارة زيناا     (((3)جلارتاا ولاو كااراع شااة حمارق     املؤمناار ال حتقارنّ إباداكن   

ا ألن زووة عبداهلل بن مسعوا يأمر النساا بالصدقة، ووااار إلياه وساألته أيان تواع صادقتر      
ا فقااا ااا   ما وباوتار ا نظاراً لفقرها  وولدل أبق هبا من غريها  زوورا عبداهلل بن مسعوا هو
زووااك وولاادك أبااق ماان تصاادقت بااه ا، صاادق اباان مسااعو))الاان  صاالى اهلل عليااه وساالا 

 ((.(7)عليرا
 .وهك ا أع ى اسسالم املرأة بق التملك وبق التصرف مثلرا يف ذلك مثل الرول   
ها ل الدرواة الايت رفاع اهلل النسااا      )) يقوا الشيخ حممد عبدل عن مكانة املارأة يف اسساالم     

مل تصال إليراا أماة مان األماا قبال        إليرا، مل يرفعرن إليرا ايان ساابق وال شاريعة مان الشارااع بال      
اسسالم وال بعدل، وه ل األما األوربية اليت كان من تقدمرا يف احلواارة أن بالغات يف ابارتام    

وعنيت برتبيترن وتعليمرن الفنون والعلاوم، ال تاااا اون ها ل الدرواة الايت       النساا وتكرميرن،
املرأة مان باق التصارف يف ماااا بادون      رفع اسسالم النساا إليرا، وال تااا قوانني بعورا متنع 

عشار   إذن زوورا، وغري ذلك من احلقوق اليت منحترا إياها الشريعة اسسالمية من حناو ثالثاة  
وقد كانت النساا يف أوربا من  مخسني سنة مبنالة األرقّااا يف كال شا ا،     قرناً ونصف قرن،
 ((.(1)اجلاهلية عند العرل بل أسوأ باالًكما كان يف عرد 

 
 
 

                                                 
(1)

 .رواه الربيع بن حبيب  
(2)

 .رواه البخاري  
(3)

 .، نقالً عن تفسير المنار 25الخولي، اإلسالم والمرأة المعاصرة، ص 
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 :املساواة يف التعاون املنايل  -
يااأت  التعاااون املنااايل بااني الاااووني علااى قمااة األولويااار يف احلياااة الاوويااة، إذا أريااد لتلااك     

ة وال شاك وال  يا ة يف إطار الاووالاواج رباط قوي بني الرول واملرأاحلياة أن تكون سعيدة ألن 
ميل مواة ورمحة وسكناً، وهو يعتارب مان   ا من شأنه تقوية ذلك الرباط اجلمري  أن التعاون بينر

وقاد أمار اهلل مجياع عبااال      ،أها عوامل اسساتقرار األساري، وذلاك ألناه مان الارّب باني الااووني        
وَتَعَااوَنِّواا عَلَاى الااربَ وَالت قااوَى وَالَ تَعَااوَنِّواا عَلَاى       ))املؤمنني بالتعاون على الرب بي  قاا عاوول 

وإذا ما كان ذلاك التعااون باني     ،(({7/املاادة}ات قِّواا اللّهَ إَّنا اللّهَ شَدتيدإ الاعتقَالَّ اسَّثااَّ وَالاعإدعوَانَّ وَ
وَمتانع  ))يقاوا اهلل عاووال    الاووني فإنه يكون هنالك السكن املريح القااا على املاواة والرمحاة،  

رَا وَوَعَلَ بَيعنَكِّا ماوَااةً وَرَبعمَةً إَّنا فت  ذَلتاكَ  آيَاتتهت أَنع خَلَقَ لَكِّا مَنع أَنفِّستكِّاع أَزاوَاوًا لِّتَسعكِّنإوا إَّلَيع
 .(({73/الروم}لَآيَارٍ لِّقَوعم  يَتَفَك رإونَ 

د الرسوا صلى اهلل عليه وسلا ذلكا التعاون املنايل بي  كان يقوم خبياطة ثوباه  وقد وسّ   
 .(1)وخصف نعله وبل  شاته كما واار الرواية ب لك

فقراا يف حتديد واوبار الاووة يف خدمة منااا الاووياة، يقاوا الشايخ ناور      وقد اختلف ال   
 :الدين السامل  

 يارااااااه إلااتااخاادمااه لااكناا*    نااه قااد قااياال مااا عاالااياارااا    فااإ
 الفرأيته من الالاااوم مااا*        نت إن نظرر سرية السلفوأ

 عملوزووه والكل منرا ي  *  موى زمان الفول فيه الرول    
 القيام وعلى الااتعاضدعلى *    والشرع قد برّض كل واباد    

 من خدمة البيت وال يلامرا*    لامرا    اااا يااااوّل بني مااا يفاااول
 أو ي بخن عنرا لك  يكرمرا*   را    قل عليه أن خيااااادمااا ياااول

 الرب والتقوى على املعاونيف *       عاونار بالتاااويف الكتال األم

                                                 
(1)

 .رواه عبدالرّزاق في المصنف  
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 بأن ذلك بالووول متصف*   وقد أخ نا من مجيع ما وصف 
 (3)ك لك احلقوق إذ تعد *   حد   اااااااواو  ال يااادر الااااوق

وهك ا يشرتك الرول واملرأة يف إطار الاووية يف التعاون املنايل لتكاون املسااواة بينارما يف        
اسسااالمية  حتاات هااالا العدالااة   ،واملعااروف واسبسااان  ،إطااار التعاااون علااى الاارب والتقااوى    

 .العظيمة
 .املرأة يف موقع املسئولية العامة : احملور الثان 

تبااوأر املاارأة يف اسسااالم مواقااع عدياادة للمساائولية العامااة يف احلياااة، وقااد كااان اااا ووواهااا    
 :لتالية جبان  الرول تكامالً وتعاوناً، وقد  لّى ذلك التبوا يف اجملاالر ا

 :الشورى  -
وأفوال إطاار    قاوى الادعااا لنظاام احلكاا،    وها  أ  سالم،الشورى مبدأ أصيل من مباائ اس   

ا أمور احلياة وقاد أمار اهلل   فيه مجيع أصحال اآلراا لتداوبل يلتق   ،يلتق  فيه احلاكا واحملكوم
وَشَااوَّرعهإاع فتا    ))يقاوا اهلل عاا ووال     هبا يف كل ما يصلح بني طرفني أو بني أطراف مان الناا   

ونظارا إىل أهياة الشاورى    (({18/الشورى}وَأَمعرإهإاع شإورَى بَيعنَرإاع))وقاا  (({331/آا عمران}األَمعرَّ 
فقاد عمادر الادوا املعاصارة إىل إنشااا جماالس       وللحكا بصفة خاصة  ة،يف احلياة بصفة عام

وقاد أتاا  اسساالم للمارأة     القاوانني ومراقباة تنفيا ها     بسانّ للشورى وها  وراار تشاريعية تقاوم     
بي   ،(اجملتمع والدولة) سالم ،بداية مالمح تكوّن الكيان اس املسئولية يف جماا الشورى من 

ار وهاا نسابية بنات كعا  وأم     نصا مرأتان من األفقد بايعت إ خرية،شرتكت يف بيعة العقبة األإ
 .نصار ونقبااراليه وسلا جبان  األبايعتا الن  صلى اهلل ع عاا بنت عمرو،منيع أ
وتوالت بعد ذلك بيعار النساا للن  صلى اهلل عليه وسلا سواا كان ذلك يف املدينة أو يف    
 .ا اهلل تعاىلمبرسر املكرمة مكة

                                                 
(1)

 .جوهر النظام، باب معاشرة األزواج  
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 بيا  بايعتاه   و علاى جمموعاار،  يعته يف املدينة املنورة نسااا األنصاار علاى افعاار أ    فقد با   
نسايبة بنات احلاارث يف عادا مان       ع ياة  عتاه أم يف عدا نسااا األنصاار، كماا باي    يمةأم السيدة
 .النساا

بنات عتباة يف عادا مان     ن هناد  ويف مقدمتار  أما نساا قريح فقد بايعناه مبكاة بعاد فتحراا،       
 .(1)النساا

خ  من ذلاك واواز اشارتاك املارأة يف العملياة السياساية مان خاالا جماالس          إنه يؤ :ويف راا    
وبالتاايل جياوز ااا     ،أو منتخباة بفاتح ايااا    ر ايااا، أي منتخبة بكس ومفعوال، فاعالً الشورى،

وذلاك   سترا، ألن اختصا  تلك اجملاالس ها  األماور التشاريعية،    اوراعووية جمالس الشورى 
بإبداا اآلراا بوا عمل احلكومار وإع اا الفتوى الشرعية والقانونية، وذلك أمار واااا للمارأة    

وغريهان مان الصاحابيار    لا لتلاك األماور،   من خالا ممارساة أزواج الان  صالى اهلل علياه وسا     
 .والنساا املسلمار املعتربار 

ك يف العملياة السياساية مان خاالا جماالس الشاورى التشاريعية،        رتوإذا ما كان للمارأة أن تشا     
قباال وأساقف تلاك اجملاالس أو يف     فإن األمر بااملعروف والنار  عان املنكار ساواا كاان حتات        

 .يار العامة للمرأة، وقد أع اها اسسالم ذلك وااار العامة ها من املسئولالف
 :مر باملعروف والنر  عن املنكراأل -
فرماا ونادان مان وناوا اهلل      األمار بااملعروف والنار  عان املنكار،      ساالم، من أها اعاااا اس    

ولا لك أشارك اهلل    وها بارساا الفوايلة واألخاالق والسالوك املساتقيا،      على ه ل البسي ة،
وقاد وااار اآلياة     رول يف واو  القيام هبما لك  يكون الفول مشرتكا بينرما،تعاىل املرأة وال

الكرمية واضحة وضو  الشمس يف رااعة النرار تأمر املؤمنني واملؤمنار بالقيام بالواو  الكابري  
 :املكوّن من ش رين
 .هو األمر باملعروف: الش ر األوا 

                                                 
(1)

  .، المكتب اإلسالمي 14محمد رشيد رضا، حقوق النساء في اإلسالم، ص 
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 .هو النر  عن املنكر: الش ر الثان  
َوالامإؤعمتنإاوَن َوالامإؤعمتَناارإ َبععوِّارإاع َأوعلتَيااا َبععا   َياأامإرإوَن بَّاالاَمععرإوفت        )) هلل عا وولابي  يقوا    

بَمإرإاإ اللّاهإ  وَيَنعرَوعنَ عَنَّ الامإنكَرَّ وَيإقتيمإونَ الصاالَةَ وَيإؤعتِّونَ الااكَاةَ وَيإ تيعإونَ اللّهَ وَرَسإولَهإ أِّوعلَئتاكَ سَايَرع  
 .{71/التوبة}((عَاَّيا  بَكتيا  إَّنا اللّهَ

غة اياارب مساائولية القيااام باااألمر   يبااوأر املاارأة ماان مقتوااى هاا ا األماار الاا ي ورا يف صاا    فت   
 .باملعروف والنر  عن املنكر

بل مل يغلّ  ذكر املاؤمنني   ومل يقصرها اهلل على الرول فق ، وه  مسئولية عظيمة يف احلياة،   
   ال كري يف اآلية كما هو الشأن يف الكثري من اآليار القرآنياة، التغلي يف ويدخل املؤمنار معرا

   ساتقالالً إ -  يف رأيا  -ؤمنني ليتأكاد األمار علايرن    وإمنّا نص هنا على ذكر املؤمناار جبانا  املا   
 .تبعاال 
ة بااألمر  يخ ساعيد بان خلفاان واواز قياام املارأ      ومن ه ل اآلية اساتخرج احملقاق ايليلا  الشا       

و بالياد أو  لاى قادر ماا تسات يع مان ذلاك بالقلا  أ       ع وفعاالً    عان املنكار قاوالً   باملعروف والنر
عن أب  عبداهلل ولعلاه  ى وفيما يرو)) واملبيحني بي  قاا بعد أن ذكر أقواا املانعني  ،باللسان

حممد بن حمبول رمحه اهلل قاا على املرأة أن تنكر بقلبرا، وليس عليراا أن تنكار بلسااهنا، ويف    
إنّ عليراا اسنكاار إذا قادرر بالياد وإال فباللساان، وإال      با   اعيل اجلي اايل املغر قوا الشيخ إع

وَالامإؤعمتنإاونَ وَالامإؤعمتنَاارإ بَععوِّارإاع أَوعلتيَااا بَععا        )) نعاا وهاو الصاحيح بداللاة قولاه تعااىل       فبالقل ،
الَةَ وَيإؤعتِّاونَ الااكَااةَ وَيإ تيعإاونَ اللّاهَ وَرَسإاولَهإ      يَأامإرإونَ بَّالامَععرإوفت وَيَنعرَاوعنَ عَانَّ الامإنكَارَّ وَيإقتيمإاونَ الصاا     

ا يف النر  عن املنكر كما فقد أشركر (({23/التوباة }أِّوعلَئتكَ سَيَرعبَمإرإاإ اللّهإ إَّنا اللّهَ عَاَّيا  بَكتيا  
 ((   (1)ترى 
 
 

                                                 
(1)

 .، تحقيق حارث البطاشي 12تمهيد قواعد اإليمان، ج 
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 :وقد استحسن النور السامل  ذلك من احملقق ايليل  قااالً 
 إنكارها بالفعل أو بالقبل*   استااخرج املاحقق ايااليل    و            
  (3)واهلل يؤتى فوله ملن ومن*   ج بسن   يوهو لعمري منه ختر           

ويتفرع عن ذلك القوا بأن صور املرأة ليس عورة وذلك أن الن  صلى اهلل عليه وسلا كان    
الصاحابة الكارام رضا      ومستفيواة، كماا أن  يكلّا النساا، واألبااي  الواراة يف ذلاك كاثرية   

اهلل تعلى عنرا ويف مقدمترا ايلفااا والعلمااا منارا كاانوا يكلماون نسااا الان  صالى اهلل علياه          
 .(({31/األباال}وَإَّذَا سَأَلاتِّمإوهإنا مَتَاعًا فَاسعأَلِّوهإنا متن وَرَاا بتجَال  ))وسلا لقوا اهلل تعاىل 

ساالّمون علااى النساااا األخريااار، وذلااك أماار مشااروا بيناارا، وإمنااا  مااون ويوكاا لك كااانوا يكلّ   
املنر  عنه هو ايووع يف القوا من وان  املرأة يف خماطبة الرول األون ، وهو التميع والليونة 

 .يف الكالم في مع ال ي يف قلبه مرض 
 :يف املعارك  -  

ا تلاك الايت كانات علاى عراد      من املعلوم أن املعارك اليت خاضرا املسلمون مع غريهاا ساوا      
الن  صلى اهلل عليه وسلا أو يف األزمنة األخرى، إمنا كانت بروباً ومعارك للدفاع عن النفس 

وووا يف تلك املعارك فر  كانت تقاوم بعملياة اسساناا     وقد كان للمرأة املسلمة أو عن الدعوة،
كناا  ))لربياع بنات معاوا    للجيوش اسسالمية كسق  اجملاهادين، ومحال اجلرباى واملاوتى قالات ا     

نغاو مع رسوا اهلل صالى اهلل علياه وسالا نساق  القاوم و ادمرا ونارا القتلاى واجلرباى إىل          
 (((7)املدينة
غاور ماع رساوا اهلل صالى اهلل علياه وسالا سابع غااوار أخلفراا يف         ))وقالت أم ع ية    

 .(((1)وأصنع اا ال عام، وأااوي اا اجلربى، وأقوم على املرضى ربااا،

                                                 
(1)

 .ي عن المنكر جوهر النظام ، باب األمر بالمعروف والنه 
(2)

 .رواه البخاري  

 .رواه مسلم ( 3)
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يف الغاوار وتربز من بينرن صفية  عاا عدا من النساا كان ان اور يف املسئوليةوهناك أ   
بواور مشاروا يف    ااا  الايت كاان  ، (1)بنت عبدامل ل  وأعاا بنت يايد، ونسيبة بنات كعا   

بان زياد   معركة اليمامة مع مسيلمة الك ّال، افاعاً عن احلق واسسالم وثأراً ملقتل ابنرا ببي  
 . (2)تماتت يف القتاا بتى قتل مسيلمةقتله مسيلمة وق ّعه أشالا، واس  يال

وهكاا ا جنااد أن املاارأة حتملاات املساائولية يف املعااارك والغاااوار، فكاناات مساااندة للرواال،       
 .وأبياناً تدخل معمعة املعركة 

يف  على أن مشاركترا يف احلرول تدا على اسات اعترا املشااركة يف حتمال املسائولية العاماة        
 .الشؤون األخرى، كالقيام بالعملية التعليمية وغريها 

 :التعليا  -   
العملياة التعليمياة جبانا  أخيراا الروال،       يف أتا  اسسالم للمرأة أن تقاوم باالتعليا وأن تشارتك      

التعليمياة، وذلااك ألن اسسااالم   وذلاك بعااد أن تعلمات وولساات يف مادارج العلااا عارب املراباال    
العلا وأهله مسوّياً يف ذلك بني الرول واملرأة،  على ىوأعلى من قيمته وأثن العلا عظّا من شأن
ألهناا مجيعااً    يعرف باالعلا ويعباد باالعلا، ولا لك خاطا  اهلل الروااا والنسااا،       ألن اهلل تعاىل 

ياة التعليمياة منا  زوواار الان       ومعرفتاه، وقاد مارسات املارأة العمل     م البون بعبااة اهلل تعاىل
ه وسلا، فقد كن يفتني الناا  ويعلمانّرا أماور اينارا، كالسايدة عااشاة بنات أبا          صلى اهلل علي

إن فقاه النسااا   فا  وعلى كال بااا   بكر اليت كانت وعاا علا النبوّة، وكانت آية يف احلفظ والفرا
مأخوذ يف جممله عن زووار الن  صلى اهلل عليه وسلا، ويف مقدمتارن السايدة عااشاة ألهناا     

 . ميةأكثرهن بركة عل كانت
كما كانت السيدة أم سلمة اا اور بارز يف اسفتاا فقد كانت تأت  إليرا النساا لتساأا اان      

الن  عليه الصالة والسالم، وك لك السيدة بفصة بنات عمار كانات أيوااً ااا اور يف التعلايا       
 .واسفتاا

                                                 
(1)

 .، مكتبة الثقافة، المدينة المنورة 68البيجاني، محمد بن سالم، أستاذ المرأة، ص 
(2)

 .الغزالي، محمد، قضايا المرأة، دار الشروق، القاهرة  
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 رواياة وإفتااا،   يقمان بنقال الادين    كانّ زووار الن  صلى اهلل عليه وسالا  والظاهر أن مجيع    
إفتاا وتعليماً  سؤاالً للن  عليه الصالة والسالم، وأكثرهنّ أكثرهنّ بيد أن الثالث امل كورار كنّ

 .للنا  
وهناك الشفاا بنت عبداهلل العدوية القرشية اليت أمرها الن  صلى اهلل عليه وسلا أن تعلا    

 بن اي ال مشارفة علاى ساوق املديناة،      عمرأمري املؤمنني بفصة الكتابة فعلّمترا، وقد عيّنرا
 .(1)لرتاق  بركة البيع والشراا يف السوق

ان بركة علمية والرواية عن الان  صالى    وهناك العديد من النساا الصحابيار اللوات  كنّ   
 .اهلل عليه وسلا، كأم ع ية وأعاا بنت أب  بكر، وغريهن من النساا الصحابيار

ام املرأة مبسائولية التعلايا بعاد أن فاتح ااا اسساالم باال العلاا تعلماًا          األمر ال ي يدّا على قي   
وشرد التاريخ اسسالم  بروز عدا من العاملاار، أسارمن يف نشار العلاا، ومان هنااك        ،وتعليماً

  .سرل على املرأة القيام باألعماا األخرى كالت بي  والتمري  وساار األعماا 
 :الت بي   -
ملاا يف الت بيا     - أي يف عراد النباوّة   –ة منا  بداياة العراد اسساالم      عرفت املارأة املسالم     

املياادانيني، نظااراً إىل ووااوا املصااابني  الساايما الت بياا  والتمااري  والتماري  ماان أهيااة كاابرية، 
واجلربى يف املعارك اليت خيوضرا املسلمون، وكانت السيدة رفيدة االسلمية ه  صاببة ه ل 

وعليرا قامت الفكرة ال يبة يف ذلك، وقاد قامات بنصا  خيماة ااا جبانا         املباارة املباركة،
املسجد النبوي يف املدينة، ووعلترا عيااة أو مستشفى عسكرياً، بي  بدأر العمال يف ذلاك   

اليت تعرف أيواً بغاوة األباال، وقد عوجل هنالك الصحاب  اجلليل ساعد   أثناا معركة ايندق
 .من ورابه  بن معاذ

ا الشيخ ع ياة صاقر أن الصاحابية اجلليلاة رفيادة األسالمية سابقت فلاورنس نتنجيال          ويقو    
م 1845الربي انية صاببة فكرة التمري  امليدان  اليت قامت هبا ابتداا يف برل القارم سانة   

                                                 
(1)

  .، دار الشروق، القاهرة 14عمارة، محمد، التحرير اإلسالمي للمرأة، ص 
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امات املستشافى   أق بيا   مان وراة وروسايا مان وراة أخارى       وفرنساا  اليت كانت بني بري انياا 
 .(1)ته يف لندنثا أقام انيابامليدان  يف ال

وإذا كانت املارأة قاد شااركت يف كال ها ل املساؤوليار، وقامات هباا خاري قياام، فماا ها                 
 .إىل خروورا للعمل خارج املناا النظرة العامة 

 :نظرة إىل عمل املرأة  -   
يقصد من ه ا العنوان عمل املرأة خارج املناا، كما هو مشاهد يف احلياة املعاصرة، بيا      

مااثالً يف مؤسسااار الدولااة وهيئآتااا ل سااواا كااان ذلااك يف الق اااع العااام مترأة للعمااخرواات املاا
وها ل الصاورة مان     ،واواارها، أو كان ذلك يف الق اع ايا  املتمثل يف الشركار واملؤسسار

ور الكابري الا ي بادث يف    تاه احليااة املعاصارة، نظاراً للت ّا     ل املرأة خارج منااا ه  مما أفرزعم
 ة وغري ذلك مماا ى خمتلف الصعد  ارة واقتصاااً وصناعة وزراعة وتقنية وإاارعل ه ل احلياة

يف  أفرزته احلوارة املعاصرة، األمر ال ي وعال معاامل احليااة املعاصارة ختتلاف عان معاامل احليااة        
املاض ، وه ا الت ور ااااال احلاصال يف احليااة أوواد بركاة واساعة فيراا، فكانات األعمااا          

داة خاارج البياور، وتت لا  تلاك األعمااا أو الكاثري منارا وواوا نساااا،         كاثرية وخمتلفاة ومتعا   
ل لك كان البد من خروج املرأة للعمل خارج املناا، ومن هناك اختلاف العلمااا إزاا ذلاك إىل    

 : ثالثة آراا، أال وه  
ز ويارب ن عمال املارأة يوساع آفاقراا،     إ: يويّد خروورا للعمل خارج املنااا، قاااالً   : الرأي األوا -

رة ثااوينماا  مقومااار شخصاايترا، وأن عملاارا هاا ا يتحقااق بااه جمااد األمااة، ألن جمااد األمااة يف ك  
 .ل له غريهاتساعد من يعواا، أو تعوا من ال عااوبالتايل فر  بعملرا ه ا  األيدي العاملة،

إناه علاى بساال أمومتارا وأنوثتارا أي علاى بساال        : ال يرى ااا ذلاك قاااالً    : الرأي الثان  -
والاووية، كما إهنا ال ميكنرا التوفيق بني عمل املناا، والقيام حبق الاوج وتربياة األوالا  األمومة 

 .هاا البيت والاوج واألوالا املناا، وبالتايل يرتت  على ذلك إوبني عملرا خارج 

                                                 
(1)

 . 466، ص2موسوعة األسرة، ج 
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جييا اا ذلك على اعتبار أن العمل يف ذاته مشروع غاري حمارّم علاى أباد ماا       :الرأي الثال  -
فيخروراا عان خصااصارا     معصية على أن ال يستغرق وقتارا وفكرهاا ووواداهنا،    اام يف غري

ملبسارا وزينتارا   ومقتويار مرمترا الف رية، فلارا أن تاااوا أي عمال علاى أن تلتاام يف      ة، األنثوي
 . (1)لوةمع عدم اي احلشمة وسلوكرا

مثلاة يف وقاااع   قاد اساتندوا إىل نصاو  مت    والظاهر أن أصحال الرأي األوا وها اجملياون،   
عملية قامت هباا نسااا صاحابيار اان وزهنان واعتباارهن علاى عراد الان  صالى اهلل علياه            

اً من السنة النبوية يف ه ا اجملاا، نظراً إىل مما اعترب ذلك تشريع وعرد خلفااه الراشدين، وسلا
ال  ما قامت به تلك النسوة الصاحابيار مان املشااركة يف احلارول بإساناا اجلايح ومحال السا        

الايت خروات مان أولارا املارأة       وخدمة اجلناد وساقيرا وماداواتا إىل غاري ذلاك مان األعمااا       
 .آن اك 
كأوا إىل قاعدة ساد الا رااع، ورأوا قصار    أما أصحال الرأي الثان ، وها املانعون فلعلرا أت   

أو تلك احلاالر والوقااع على واقعراا وباااا الايت وقعات فيراا، مواعّفني بعا  تلاك الرواياار          
 .مئولني لبعورا 

مل وأما أصحال الرأي الثال  فلعلرا بنوا رأيرا على أن األصل يف األشياا اسبابة واحلل ما    
 .ريا يقا اليل على املنع والتح

أن الرأي الثال  هو املناس  واألليق مبقام املرأة وكرامترا وعفّترا، ألن بقاا املارأة   :رأي  ويف   
األصل وه ا الرأي هو الارأي الوسا  باني اآلراا الثالثاة، كماا أن عمال       يف بيترا وعملرا فيه هو 

األمر يف ه ا العصر أصبح واقعاً اوتماعياً ال مفر منه، أو ضرورة اقتصااية البد منرا، لا لك  
فإن القوا جبوازل هو املناس ، لكننا نقوا جي  أن يكاون وفاق الواواب  الشارعية، وال يكاون      

 .واألنوثة وال فولةعلى بسال البيت واألمومة 

                                                 
(1)

 .243الخولي، اإلسالم والمرأة العاصرة، ص 
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وإذا ما كان للمرأة تلك املسئولية العامة يف احلياة اليت مر ذكرها، فرال تصالح للوالياة العاماة،        
 .وهو ما سن كرل يف احملور التايل 

 .الوالية العامة للمرأة 
رااسة الدولة، وه  مصدر ويل الش ا وبالكسر، اي ة واسمامة الوالية العامة، يقصد هبا    
 .(1)لسل انوا
 (2)الة، ومصدر الوايلاوالوالية مصدر املو   
 التساالّ  والااتمكّن،ا وهااا مبعنااى وابااد، ألن املقصااوا والواليااة واسمااارة بكساار األوا مناارم   

وختااص العامااة باسمامااة وايالفااة ويقاااا ملتوليرااا إمااام املساالمني وأمااري   وتكااون عامااة وخاصااة،
 .(3)ا اهلل صلى اهلل عليه وسلااملؤمنني وايليفة ويعنون خليفة رسو

 .(4)تنفي  القوا على الغري، شاا الغري أو أبى: بأهنا يف الشرع: وعرّفرا الشريف اجلروان    
 وعلااى العمااوم، فااإن املقصااوا ماان الواليااة العامااة رااسااة الدولااة، والقواااا والشااك أن القااوا   

ساة احلكوماة، أو القوااا هاو مماا      اأو را ساة الدولاة  اتاويل املارأة للحكاا أو السال ة أو را     جبواز
علاى أناه    ،أال وها  احلواارة الغربياة    احلوارة املعاصارة،  عاصرة، أو لنقلملطربته بقوة احلياة ا

الك مناقشار يف السابق باوا ذلاك، إال أن احليااة العاصارة طربتاه بقاوة نتيجاة        نوإن كانت ه
 .زبف رك  احلوارة الغربية 

 ،ملناقشاة ها ا املوضاوع افاعاًا عان اسساالم مان وراة        واستجال فكر الصاحوة اسساالمية      
مبيناً وموضّحاً يف نفس الوقت ماا ميكان أن تقاوم     ،اا من ورة أخرى مه للمرأة وتكرميهوابرتا

 . به املرأة من مسئوليار، وما اا من صالبيار
 :م وهاللمرأة إىل ثالثة أقسا وقد انقسا فقراا اسسالم ومفكرول إزاا القوا بالوالية العامة

 
                                                 

(1)
 .الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة ولي  

(2)
 .الفراهيدي، كتاب العين، مادة ولي  

(3)
 .74، ص1السالمي، شرح مسند الربيع، ج 

(4)
 . 225كتاب، التعريفات، ص 
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 :املانعون  -
 :سة باألالة التالية اقواا ورا يستدا املانعون على عدم وواز تويل املرأة للحكا

 :من القرآن الكريا : أوالً 
      الرَوَااااِّ قَواامإااونَ عَلَااى النَسَاااا بَّمَااا فَو االَ اللّااهإ بَععوَاارإاع عَلَااى بَععاا   وَبَّمَااا أَنفَقِّااواا متاانع أَمعااوَالترَّاع    ))

 . (({11/لنسااا}
 .(({778/البقرة}وَلَرإنا متثالِّ ال  تي عَلَيعرَّنا بَّالامَععرإوفت وَلتلرَوَااَّ عَلَيعرَّنا اَرَوَةٌ وَاللّهإ عَاَّيا  بَكِّيا  ))
وَلتلنَسَاا نَصتاي    وَالَ تَتَمَناوعاا مَا فَو لَ اللّهإ بَّهت بَععوَكِّاع عَلَى بَعع   لِّلرَوَااَّ نَصتي   مَماا اكاتَسَبإواا ))

 .(({17/النساا}مَماا اكاتَسَبعنَ 
 .(({11/األباال}وَقَرعنَ فت  بإيإوتتكِّنا وَلَا تَبَراوعنَ تَبَرُّجَ الاجَاهتلتياةت الاأِّولَى))
 :من السنة : ثانياً  
 ( .روال البخاري ومسلا) ((إياكا والدخوا على النساا)) -
وساالا لاووتيااه أم ساالمة وميمونااة ملااا أقباال اباان أم مكتااوم، قااوا الرسااوا صاالى اهلل عليااه ))-

 .( روال أبو ااوا) ((ابتجبا منه
أمرل صلى اهلل عليه وسلا سمرأة أب  محيد الساعدي بالصالة يف بيترا، وأهناا أفوال مان    ))-

 ( .روال أمحد وال ربان ) ((صالتا يف املسجد
روال البخاري )(( حلازم من ابداكنما رأيت من ناقصار عقل واين، اذه  لل  الرول ا))-

 ( .ومسلا
 (.روال البخاري وغريل) ((لن يفلح قوم ولوا أمرها امرأة))-

سااة الدولااة  اانعون ماان تااويل املاارأة القواااا ورا وهناااك أبااياا  كااثرية أخاارى اسااتدا هبااا املاا   
 .واحلكومة 

 .ة للوالية العامة ويظرر من كالم املانعني أن األنوثة ه  العلة املانعة من وواز تويل املرأ
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أكثرها على املنع من تويل املرأة للوالية العامة بتى بكى بعورا  كما يظرر أن العلماا السابقني
يف املوضوع قوا العالّماة البغاوي بيا  قااا      ، ومن أقواا العلماا على املنع(1)اسمجاع على ذلك

نّ اسمام حيتاج إىل ايروج سقامة اتفقوا على أن املرأة ال تصلح أن تكون إماماً وال قاضياً، أل))
أمر اجلراا والقيام بأمر املسلمني والقاض  حيتاج إىل الربوز لفصل ايصومار، واملرأة عورة ال 

، واسمامة والقواا من وتعجا لوعفرا عن القيام بأكثر األمور، وألن املرأة ناقصة تصلح للربوز،
 .(((7)وااكماا الواليار فال يصلح اا إال الكامل من الر

إال رواالً بالغااً عااقالً ممياااً ال أصاا وال       اسماام  ال يكاون : وقيال  ))الشقصا    وقاا العالّماة    
 (( .(1)....أعمى وال أخر  وال ناقص ش ا من اجلوار  مما يسق  عنه فرض اجلراا 

 ما ترا يف مصاار الفقه ليست للتمري ، بل ه  للتحقيق، وكثرياً عند الشقص  وكلمة قيل   
 .علرا للتحقيق اسباض  جب

 -:اجملياون   -  

مبا فيرا رااسة الدولة والقواا وهؤالا يبيحاون للمارأة أن تتاوىل مجياع األعمااا واملسائوليار          
السياسااية م لقاااً، ويقااوا بعواارا إن املسااألة     وياارون أن اسسااالم مل حياارم املاارأة ماان احلقااوق      
 .(4)تماعية والسياسية واسقتصاايةاوتماعية سياسية يرتك بلرا تبعاً للظروف اسو

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .،مكتب الراشد،الرياض2218وق السياسية في اإلسالمية،صأبو حجير،مجيد محمود،المرأة والحق(1)
(2)

 .، المكتب اإلسالمي، بيروت 1، ط77، ص12البغوي، الحسين بن مسعود، شرح السنة، ج 
(3)

 .، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان 48، ص 8الشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين، ج 
(4)

  .، دار عمار، األردن 227صدندل جبر، المرأة والواليات العامة،  
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 : ويستدلون على ذلك مبا يل     
 :من القرآن الكريا : أوالً    
قَالَتع يَا أَيُّرَا املَلَأِّ أَفاتِّونت  فت  أَمعارَّي مَاا كِّناتإ    ))ملكة سبأ الوارا ذكرها يف قوا اهلل عاوول    

َقالِّوا َنحعانإ أِّوعلِّاوا قِّاواٍة َوأِّولِّاوا َباأا   َشادتيٍد َوالااَأمعرإ إََّليعاكت          {17/النمل}قَاطتعَةً أَمعرًا بَت ى تَشعرَدإونَّ 
قَالَتع إَّنا الامإلِّوكَ إَّذَا اَخَلِّوا قَرعيَةً أَفاسَدإوهَا وَوَعَلِّوا أَعتااةَ أَهعلترَا  {11/النمل}فَانظِّرَّي مَاذَا تَأامإرَّينَ 
 .(({11/النمل}أَذتل ةً وَكَ َلتكَ يَفاعَلِّونَ 

 (({778/البقرة}وَلَرإنا متثالِّ ال  تي عَلَيعرَّنا بَّالامَععرإوفت وَلتلرَوَااَّ عَلَيعرَّنا اَرَوَةٌ وَاللّهإ عَاَّيا  بَكِّيا  ))
رَمَكِّاع عتنادَ  يَا أَيُّرَا الناا إ إَّن ا خَلَقانَاكِّا مَن ذَكَر  وَأِّنثَى وَوَعَلانَاكِّاع شإعإوبًا وَقَبَااتلَ لتتَعَارَفِّوا إَّنا أَكاا ))

 .(({31/احلجرار}الل هت أَتاقَاكِّاع 
يمإاونَ  وَالامإؤعمتنإونَ وَالامإؤعمتنَارإ بَععوِّرإاع أَوعلتيَاا بَععا   يَاأامإرإونَ بَّاالامَععرإوفت وَيَنعرَاوعنَ عَانَّ الامإنكَارَّ وَيإقت      ))

 .(({23/وبةالت}الصاالَةَ وَيإؤعتِّونَ الااكَاةَ وَيإ تيعإونَ اللّهَ وَرَسإولَهإ 
 :من السنة : ثانياً 
وقاد اساتدا ها ا الفرياق وهاا املبيحاون       ( روال أباو ااوا ) ((إمنا النساا شاقااق الروااا  ))   
 :ااع تارخيية تولت فيرا املرأة الاعامة على الرواا ومن ذلك بوق

 .خروج السيدة عااشة يف معركة اجلمل  -
 .أمحد الصليحية يف اليمن  بنت روىقيام أ -

 .ام شجرة الدر اململوكية يف مصر قي -

 .(1)قيام غاالة أم شبي  اياروية بالكوفة -

وهاا يارون كماا بكاى      ،املعاصارين  مان  على أن أكثر اجملياين لتويل املارأة الوالياة العاماة هاا       
أن مشااكلة  يف الدميقراطيااة، عناارا الاادكتور عبداحلميااد األنصاااري يف كتابااه الشااورى وأثرهااا    

للمرأة ليست مشكلة اينية أو قانونية، وإمنا ه  مشكلة اوتماعية سياساية  احلقوق السياسية 

                                                 
(1)

 .، دار عّمار، األردن 232دندل جبر، المرأة والواليات العامة، ص 
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فيرا الرأي تبعًا للظاروف اسوتماعياة والسياساية واسقتصاااية يف مكاان وزماان ماا، ماع          يتقرر
م مانح املارأة   مراعاة ما تقتويه قواعد الدولة، وها يقولون إنه ال يوود هناك بكا شرع  حيارّ 

 .(1)ثبت ذلك مبناقشة أالة الفريقني فاملسألة اوترااية بقوقرا السياسية، وقد
   جيوز أن تكون ))مام ال ربي فقد قااالسابقني من أواز اا ذلك مثل اسهنالك من  كان وإن   

يصح قواا املرأة ))يفة قاا بن باأ اسمام كما أن(( (7)اعلى اسطالق يف كل ش  املرأة باكماً
 (( .(1)مواايف األ
 : وناملتوس -  
ويل سااالم مل مينااع املاارأة بقوقرااا السياسااية وتاا   ك الاا ين رأوا أن اسولئااونقصااد باملتوساا ني أ    

واملسائوليار العاماة كالقوااا     أما ساار األعماا سة الدولة فق ،املسئوليار العامة ما عدا راا
وغاري   عمااا ايدمياة كاالتعليا والت بيا  والتماري      واسنتخال والرتشيح واألمور اساارياة واأل 

 :ويستدلون على ذلك مبا يل  فقد أوازوها اا، ذلك من األعماا واملسئوليار،
 :القران الكريا:أوال
 .(({778/البقرة}وَلَرإنا متثالِّ ال  تي عَلَيعرَّنا بَّالامَععرإوفت ))-
بًا وَقَبَااتلَ لتتَعَارَفِّوا إَّنا أَكارَمَكِّاع عتندَ يَا أَيُّرَا الناا إ إَّن ا خَلَقانَاكِّا مَن ذَكَر  وَأِّنثَى وَوَعَلانَاكِّاع شإعإو ))-

 .(({31/احلجرار}الل هت أَتاقَاكِّاع
آا }فَاسعتَجَالَ لَرإاع رَبُّرإاع أَنِّ  الَ أِّضتيعإ عَمَلَ عَامتل  مَنكِّا مَن ذَكَر  أَوع أِّنثَى بَععوِّكِّا مَن بَعع   ))-

 (({313/عمران
ن َذَكار  َأوع أِّنَثاى َوهإاَو مإاؤعمتن  َفَلنإحعيََّينااهإ َبَيااًة َطَيَباًة َوَلَنجعااََّينارإاع َأوعاَرهإا          مَنع عَمتلَ صَالتحًا مَ ))-

 .(({12/النحل}بَّأَبعسَنَّ مَا كَانِّواا يَععمَلِّونَ
 .(({1/الليل}إَّنا سَععيَكِّاع لَشَت ى  {1/الليل}وَمَا خَلَقَ ال  كَرَ وَالاأِّنثَى  ))-

                                                 
(1)

  .  244نفس المصدر، ص 
(2)

 . 66البيجاني ، استاذ المرأة، ص 
(3)

  .نفس المصدر، ن،ص  
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ونَ وَالامإؤعمتنَارإ بَععوِّرإاع أَوعلتيَاا بَعع   يَأامإرإونَ بَّالامَععرإوفت وَيَنعرَوعنَ عَانَّ الامإنكَارَّ وَيإقتيمإاونَ    وَالامإؤعمتنإ))-
 .(({23/التوبة}الصاالَةَ وَيإؤعتِّونَ الااكَاةَ وَيإ تيعإونَ اللّهَ وَرَسإولَهإ 

يإبَايَّععنَكَ عَلَى أَن ل ا يإشعرَّكانَ بَّالل هت شَايعئًا وَلَاا يَسعارَّقانَ وَلَاا يَااعنتنيَ وَلَاا       يَا أَيُّرَا النابَّ ُّ إَّذَا وَااكَ الامإؤعمتنَارإ  ))-
فترع مَععرإوفٍ فَبَاايَّععرإنا وَاسعاتَغا   يَقاتِّلانَ أَوعلَااَهإنا وَلَا يَأاتتنيَ بَّبإرعتَان  يَفاتَرَّينَهإ بَيعنَ أَيعدتيرَّنا وَأَرعوإلترَّنا وَلَا يَععصتينَكَ فت 

 . (({37/املمتحنة}لَرإنا الل هَ إَّنا الل هَ غَفِّور  رابتيا  
 :من السنة : ثانياً 
 .روال أبو ااوا (( إمنا النساا شقااق الرواا))
  فاخته بنت أب  طال  عندما ع اا األمان من أم هانإوازة الن  صلى اهلل عليه وسلا إ))

ك أماان ابنتاه زينا  عنادما أواارر زووراا       هبرية املخاوما ، ورواالً آخار، وكا ل     أوارر
 .(((3)العاص  بن الربيع

شاركة الرواا يف الكثري من ملاستدا ه ا الفريق بعدا من النساا يف التاريخ اسسالم  : ثالثاً 
 .أو قمن بالكثري من األعماا واملسئوليار  األمور،

التارخيياة،   تاال والسانة والوقاااع   يق ناّا أالة فريق اجملياين مان الك وعلى العموم فإن ه ا الفر   
 .سة الدولة يت ه  رااإال أهنا مل يع وا املرأة بق الوالية العامة ال

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 .255، دندل جبر، الواليات العامة للمرأة، ص14محمد عماره، التحرير اإلسالمي للمرأة، ص 
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 رأي  الشخص 
قيّرا يف اروار نظراً للت ور الفكري ال ي بصلت عليه املرأة املسلمة من خالا تعلمرا وتر   

 .وسلّا املعارف  العلا،
ي الوس  بني رأي  املانعني م لقاً واجملياين م لقاً، والرأي أرى أن رأي املتوس ني هو الرأ   

أن تتوىل املرأة مجيع املسئوليار العامة ماعدا راآسة الدولة،  الوس  ال ي أرال أنه جيوز
- :والدليل على ذلك ما يل 

رإونَ بَّالامَععرإوفت وَيَنعرَوعنَ وَالامإؤعمتنإونَ وَالامإؤعمتنَارإ بَععوِّرإاع أَوعلتيَاا بَعع   يَأامإ))قوا اهلل عاوول  -1
  (({23/التوبة}عَنَّ الامإنكَرَّ وَيإقتيمإونَ الصاالَةَ وَيإؤعتِّونَ الااكَاةَ وَيإ تيعإونَ اللّهَ وَرَسإولَهإ 

وه ل اآلية تشكّل أقوى األالة وأهررها على قيام املرأة بتحمل أعباا املسئولية استقالالً    
يف القيام  الرول واملرأة من املواالة اليت ه  النصرة والتأييد والتعاون شأهنا شأن الرول، ملا بني

باألمر باملعروف والنر  عن املنكر، وه ل مسئولية اوتماعية وسياسية وأمنيّة يقوا الشيخ 
إن مسئولية األمر باملعروف والنر  عن املنكر ه  أكرب مسئولية يف نظر ))حمموا شلتور 

 (((3)م فيرا بصريح ه ل اآليار بني الرول واملرأةاسسالم، وقد سوّى اسسال
يَا أَيُّرَا النابَّ ُّ إَّذَا وَااكَ الامإؤعمتنَارإ ))مبايعة النساا للن  صلى اهلل عليه وسلا لقوله تعاىل  -2

تِّلانَ أَوعلَااَهإنا وَلَا يَأاتتنيَ بَّبإرعتَان  يإبَايَّععنَكَ عَلَى أَن ل ا يإشعرَّكانَ بَّالل هت شَيعئًا وَلَا يَسعرَّقانَ وَلَا يَاعنتنيَ وَلَا يَقا
وإن كانت ،  (({37/املمتحنة}يَفاتَرَّينَهإ بَيعنَ أَيعدتيرَّنا وَأَرعوإلترَّنا وَلَا يَععصتينَكَ فت  مَععرإوفٍ فَبَايَّععرإنا 

ورايس  ، إال إن اسسالم هو اين وانيا والن  عليه الصالة والسالم كان نبياًبيعة على اسسالم
نساا له ه  مبايعة فمبايعة ال(الدولة واجملتمع واألفراا) اولة، بل رايس الكيان اسسالم  

 .للدين والدنيا
ومتنحراا   يتان امل كورتان تتيحان للمرأة مشاركة الرول يف كل ما يتعلق باملسئوليار العاماة، واآل

 .احلق يف ذلك

                                                 
(1)

 .، دار الشروق ، القاهرة  8،ط 225اإلسالم عقيدة وشريعة ، ص 
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إىل الفاوارق اجلسامية بينارا     تتوفر يف املرأة نظاراً  سة الدولة فتحتاج إىل مؤهالر خاصة الأما راا   
 .والرول

أَوَمَااان يإنَشااااأِّ فتااا  الاحتلايَاااةت وَهإاااوَ فتااا  الاختصَاااامَّ غَيعااارإ   ))تعااااىل وأرى أن اآلياااة الكرمياااة وهااا  قولاااه 
قاا  يار اليتألهنا توس ت اآل تصلح كدليل على عدم أهلية املرأة للوالية العامة،(({38/الاخرف}مإبَّنيٍ
وَإَّذَا بإشَارَ   {31/الاخارف }أَمَّ ات خَ َ متماا يَخالِّقإ بَنَاارٍ وَأَصعافَاكِّا بَّاالابَنتنيَ    )) فيرا من سورة الاخرف اهلل

أَوَمَن يإنَشاأِّ فت  الاحتلايَةت  {32/الاخرف}أَبَدإهإا بَّمَا ضَرَلَ لتلرابعمَنَّ مَثَلًا هَل  وَوعرإهإ مإسعوَاًّا وَهإوَ كَظتيا  
وَوَعَلِّوا الامَلَااتكَةَ ال  تينَ هإااع عتبَاااإ الارابعمَنَّ إَّنَاثًاا أَشَارَّدإوا       {38/الاخارف }  الاختصَامَّ غَيعرإ مإبَّنيٍ وَهإوَ فت

 (( .{31/الاخرف}خَلاقَرإاع سَتِّكاتَ إ شَرَااَتِّرإاع وَيإسعأَلِّونَ 
هناا هاا أنفسارا إذا    مع أ اثا،إن ووعلوها وها املالاكة، واملعنى أن املشركني نسبوا إىل اهلل الولد   

 فكياف ينسابون إىل اهلل الولاد الا ي ال يرغباون هاا فياه،        نثى يظل ووراه مساواّا،  بشر أبدها باأل
تكون غاري   ل لك فر  ة،إىل أن البنت تنشّأ يف احللية والاين وهنا يفرق اهلل بني ال كر واألنثى مشرياً

يف ايصام من مسئولية الرول وه  مسئولية كابرية   بانةوكأن اهلل تعاىل يقوا إن اس مبينة يف ايصام،
 .بل مسئولة قيااية وه  ال تتحملرا املرأة لنعومترا وأنوثترا وتنشأتا يف احللية والاينة

 .وولاهلل عا د، والعلا عنولكنه رأي رأيته واستنتاج استنتجته وه ا مل أودل لغريي،

ن اهلل تعاىل مل جيعل النبوة يف النسااا علاى كثارة    وهو أ اليل آخر، ينوا إىل ه ا الدليل، هعلى أن   
ة وإن كانت رسالة اينية واص فاا إاا  إال أن فيراا   والنبوّ رّ الدهور،وك عداها على مرّ العصور،

علاى   ألن الن  يكون هو املسئوا األوا يف قومه اوتماعياا وسياسايا،   قيااة النا  والرتؤ  عليرا،
دولاة بال راايس    الدل أنه ن  ورسوا ورايس لى اهلل عليه وسلا جينبينا حممد ص أن الناهر يف سرية
 .(فرااالدولة واجملتمع واأل)  الكيان االسالم

وكثري من األنبياا والرسل مثله يف ذلك ال سيما أصحال الرساالر الكربى وها أولاو العاام مان       
 .الرسل
 .ذي البعد اسوتماع  والسياس  ومل جيعل اهلل للنساا نصيبا يف النبّوة ا ا املعنى العميق   
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 ايامتة
 ومنا  بداياة احليااة البشارية،    احلياة مشاركة ومسئولية  وذلك هو براكرا يف ه ل ه  املرأة،   

ل له كما عبّار عان ذلاك    هنا شقيقته ونصفه اآلخر املكمّوه  مشغولة به، أل الرول مشغوا هبا
هنالاك مسااواة يف بركاة     ، وإذا كانات ((إمنا النساا شقااق الرواا))الشريف القاال  احلدي 

احلياة بينرما، فال بد أن تقوا تلاك املسااواة إىل املشااركة يف حتقياق الساريورة البشارية وواواًا        
وعمالً، وال شك أن تلك املشاركة تاؤاي إىل وواوا مسائولية تتحمال فيراا املارأة أعبااا احليااة         

تيجة ا ا الع اا اسساالم  ااا بعاد    ، وناجبان  الرول سياسياً واوتماعياً وخدمة واقتصاا
 سدة الوالياة العاماة   أشرأبت عنقرا إىل الوصوا إىلأن كانت مسلوبة اسرااة ومروومة احلقوق، 

سة الدولة، ت لعاًا منارا إىل القياااة العاماة والكاملاة للناا  رواااًل ونسااا، لاوال أن          آال وهو راا
ااً بينارا وباني ذلاك الت لاع، فمان      بااو كانات  اص دمت بنصاو  اينياة، مان القارآن والسانة،      

الرَوَااِّ قَواامإونَ عَلَى النَسَاا بَّمَا فَو لَ اللّهإ بَععوَرإاع عَلَى بَعع   وَبَّمَاا  ))القرآن، قوا اهلل عاووال  
لرَوَاااَّ عَلَايعرَّنا   وَلَرإانا متثاالِّ ال ا تي عَلَايعرَّنا بَّاالامَععرإوفت وَلت     ))وقوله  (({11/النسااا }أَنفَقِّواا متنع أَمعوَالترَّاع 

لان يفلاح قاوم    ))وقوا الرسوا صالى اهلل علياه وسالا     (({778/البقارة }اَرَوَةٌ وَاللّهإ عَاَّيا  بَكِّيا  
 (( .ولّوا أمرها امرأة

ك بقاوة بالنصاو  اآلنفاة الا كر، ورمباا توسّاع يف إجيااا        فما كان من اي ال الفقرا  إآل أن متسّا  
 .ملشاركة واملسئولية يف بركة احلياة خارج املناا بواوا مانعة من وصوا املرأة إىل ا

موضاوع وواوا املارأة     بيّد أن احلوارة املعاصرة وه  بوارة غربية قلباً وقالبااً طربات بقاوة   
ورأر الصاحوة اسساالمية اسساتجابة إىل مناقشاة      ،جبان  الرول يف بركة احلياة خارج املناا

العلمااا الساابقني   ن القارآن والسانة وأقاواا    ذلك ال ار  الغربا  يف ضاوا النصاو  اسساالمية ما      
اعتباار ااا اساتلراماً     بتلت املرأة مكانترا يف الفكر اسساالم  املعاصار كارا   بيااا، وهك ا ا

من تكريا اسسالم اا أماً وبنتاً وأختاً وزووة وشقيقة للرول يف اسنسانيّة ليكتمل هبا النصاف  
 .الثان  للمجتمع 
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را ه ا البح  وناقشرا حتليالً وتعلايالً متوصاالً إىل واواز مشااركة     ه ل املعان  ه  اليت طرب
املرأة للرول يف بركة احلياة خارج املناا، وواواز حتملارا املسائولية العاماة يف اساارة السياساة      

وغااري ذلااك، علااى أن يكااون ذلااك يف إطااار   اياادمار العامااة كااالتعليا والت بياا  وواسقتصاااا 
سااة الدولااة فلااا ياار الباباا    أمااا الواليااة العامااة الاايت هاا  راا   ،اسبتشااام والوااواب  الشاارعية 

قل املسئولية اليت حتتاج إىل مؤهالر خاصاة غاري متاوفرة لادى املارأة،      ثإليرا، نظراً إىل  اسنااها
ذلك الفريقني حمادثني قاوالً   استنتاواً من أالة املانعني وأالة اجملياين وأالة ال ين توس وا بني كان 

 .شيئاً ومنعوها شيئاً آخر  ه للمرأةثالثاً، أوازوا في
ساة الدولاة بعادم وعال اهلل املارأة نبيااً       بتاوىل راا على أنين استدللت على عادم صاالبية املارأة    

ورسوالً، على مار تااريخ النباّوار والرسااالر منا  أبيناا آام علياه الساالم علاى صاحيح القاوا            
أَوَمَن يإنَشاأِّ ))جت من قوله تعاىل بنبوّته، وبتى سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلا، كما استنت

شاارة اآلياة إىل الفارق باني الروال      أ، (({38/الاخارف }فت  الاحتلايَاةت وَهإاوَ فتا  الاختصَاامَّ غَيعارإ مإابَّنيٍ       
علااى عاادم  دايااوكااون الرواال مبيناااً يف ايصااام املاارأة تنشااأ يف احلليااة والاينااة، كااون فواملاارأة، 

 .وكون الرول قوي ايصام فرو يست يع ذلك  ى،است اعة املرأة حتمل املسئولية الكرب
وعسى أن أكون قاد وفقات فياه ولعلاه موواوا       وهو استنتاج من اآلية امل كورة مل أودل لغريي،

 .ولكن مل أطلع عليه 
 وآخر اعوانا  ،وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه             
 .أن احلمد هلل رلّ العاملني              

 
 د بن سعوا السياب أمح
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الحمددهلل ر  ا اللددنلمال الالوددسال الالىددسم عوددر المللددالم  حمددد لولددنلمال محمددهلل   العوددر  لدد  الوددحل    
 الللهلل.....المل تلع ههللاه إلر االم الهللال 

ق دداد المطددنا  الالطىددن   إ ا  الالمتلددنموال مل ددنمددل مهددم الا ددنان التددل تودداإل اللةددال  ا ىددسماد فدد ل  
وددد اكن    مال الكددداس  لنرىدددت من    إ ا كدددنل م دددن لن  مال   حادددم إةددد  مدددل الةنحادددد الملهلل ادددد مل اللةدددالقلددد 

ف ةد  ر اتحمدإل الطىددن   التدل القلدد  إرا إ ا كدنل متلددهللان  م  ( الكد ل  الحدنإل لددال كدنل اللماددإل اادالم لدد ل )
 .متجنالزا  حهللالهلل وسحات    مال ماو اا مال مطنلفن  لوو الا الوحاحد فل اللاهلل

عودر الانعدهللال ااىنىداد فدل ارىدت من ا  التودن كاد الان داد اله ا الملهللم فل حااات  قن م عودر اللدهللإل   ال  
اللكةدد  مددع  لدد  م ددن  الددلل  حاللدد  للدد   1(الطدد اب لنل ددمنل)لدد ل الاددةم فددل مانلددإل تحمددإل الادد م   ال

  الاد ال  الااحدالاإل   الالتةدنفل الودهللاهلل لدال اللةدال  الول ن  فل ظإل عو ةن الد اهل الفىدنهلل الد مم التاااد
 . ال لالاد الاللةال  ا ىسماد

 ل  ف دال مال ددالد جدهللا  لنللحدم الالمةنقوددد حادم طوودد  مجمدع الفاد  ا ىددسمل الدهللاللل لنلهلل اىددد   لد 
مل مكتا فدل هد ا المال دالد : اللاوا مل ملنلل اامال اللنم ف اود ااىتن  الهللكتال  محمهلل طنلهلل لنلك  

 : الم م المال حن  اللةنو  اآلتاد 
مال التاوا  الت   الحااد   المطنلفد التلهلل  : منهاد  منل اللة    التحهللاهلل ىلل  مل حام  -

 .الو الا
 .تكاا  ال ع اهلل اللة  عور ممالاإل المىت م ال مل حام اامنةد الال منل -
 .متر اكالل اللة  مىا ن  ا ق ارىت من  المتللد الالمالجلد لو منل -
 .منهاد اا  ا  التل ا مة ن اللة    الو الا ن ال الالا ن -
 .عل   الو الا اىتحانق الم اهلل لنلتلالا  الماهللا ه   التكااف  الو   -
 .الج د المةالا ل ن تحهللاهلل مىؤاللاد اللة  لىلا اىنءت   -

المى إل ار مل اكتا لةن التالفاق فامن ةولال إلا    مىتاا ن  ل  تلنلر مل احاق لةن مل ااههللا  الالانان  
مدالر     إةد الم جالال مل ه ا اللحم الالمؤتم    المت  عن  إلا  مل اجلإل معمنلةن طنلود لالج د  الكد ام 

 .فةلم الماللر الةلم الةوا  
 كتل  الفاا  إلر ار  

 الهللال الا ه هللاغل رعول لل محا
 هد 6301جمنهللى اااللر  30الهللالحد 

 

                                                 
 رواه (1)
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التعةةدأ أو التقصةةير وتةةرك الحيطةةة ي : ماهيةةة ضةةمان البنةةك ي وتحديةةد سةةبب  مةةن حيةة  
 :ومخالفة الشروط

 

 : التعريف بالعنوان إجمااًل ( 1)
عة  من  مة  م  كفو    مال التزم مل اؤهلل  : لملةر الكفنلد الارلتزام   فاانإل (  َمل)ال منل لاد مل 

دمنل   الَ دَمَةد   الااودق كال: ل مااود  فدل مهللا د    الال دن قهلل فادإل   مال الموتدزم   مال الادن م   جملد    
ماةُت  الولء إ ا غ مت : : ما ن  عور التا ام فاانإل   ا

1. 
ااوق عور الكفنلد ل ل ا مل وطص  ط  فل التزام  الملال   مال اللنم   اله ا جن ز الفل ارواسح 

ىدن   الالدةاص   ااوق عور  منل ارىدت من ا  مدل الط  اللال ه ا هال الماوالهلل هةن   كمن  2لنرتفنق
  الهددد ا هدددال  الالكادددإل مال اللنمدددإل فدددل المىدددنقنال الالمزا عدددد الالتوددد  مدددل قلدددإل الم دددن ا   مال الوددد ا    مال

 .الهلل هةنالماو
الالكادددإل لدددهللفع التدددزام الم دددن ا   مال الوددد ا    مال : الفدددل  دددالء هددد ا فددد ل  دددمنل اللةددد  اددد اهلل لددد  هةدددن  

 :المنإل المىت م  عةهلله  ااتلالا  عل م  طىن ال تو
م تلادن  مال ةنتجدن  عدل التلدهلل    اال التاودا  التد   الحاادد    م إل ه ا ارلتزام لدنلتلالا  إل كدنل  -6

كمدددن ىدددا تل  -د وددد عن  ف ددد ا جدددن ز الهدددال مات دددر ااهلللدددد الملتلددد ال وددد عن  مال مطنلفدددد الوددد الا المالاللددد
 . - تفواو 

دد  -2 ل كددنل ةنتجددن  عددل التددزام الُمَ م  ل دد ا ال ددمنل مال التلددالا  ف دد ا غادد   -لكىدد  المددام الموددهللهللال  -الا 
 . -كمن ىا تل  -جن ز و عن  

ل قنم الُمَ م   ل  ا التلالا  االعن  فل ااطا  هللالل التزام  -0  .ىنلق ف  ا جن ز مل حام الملهللمالا 
ل التزم ل  الُمَ م   الحهلله فل اللهللااد االعن  مل طسإل العهلل رحق لولاهلل   لحام ر اكالل ل  ا الالعهلل  -3 الا 

 -كمن ىا تل  -م   عور إةونء اللاهلل ف  ا محإل طس    فنلجم ال  مةلاله   اللل  م مجنزاله 
 (.5/3)03فا    كمن وهلل  ل ل  ق ا   قم ممن التزام ا    نلم مىتاإل ل منل  ل  فس ح ب  -5
 : أسباب الضمان ( 2)

 : المنلكاد ااىلنا اآلتاد  ك  اةو  ال منل اىلنا ك ا ال فاهلل
ا تس  لدنل اادالم الودطص لدن تسر    مال لتحاادق الطىدن ال عمدهللا  ا  ىدلا كدنل فحاة د  اودل   -6

اللدد ل  للهلللددد الك ادد ال  3طىددن ال لنلاددن  مددن لودد المتودد  متلددهللان  فاجددا عوادد  التلددالا  عمددن متوفدد  الحاددق لدد  ال

                                                 
 ( ضمن ) القاموس المحيط ، ولسان العرب ، والمعجم الوسيط مادة : راجع ي (1)

،  012والنظبائر لمسبيوطص   واالغبباه ، (2/083)ور ايب، المجتدب  ، ( 3/286)و اغبي، اربن عارب ين ، هب  6021االسبتاة، . ط( 6/021)دار الكتب  العمميب، ، ريبرو  ، ودرر الحكباح غبر  غبرر ا  كباح . ط( 3/1)غمز عيون البصائر  (2)

 (3/661)والقواع  الرن رج  وكشاف القناع 

 مصادر السارق،  ال (3)
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اَلَجددَزاء َىددا َ دي َىددا َ دل م   ُو َددن :   التلددالا  المت دد     مة ددن قاللدد  تلددنلر الهللالددد عوددر ح مددد ا تددس  
1 

َتهلَلى َعَوا ُكم  : القالل  تلنلر  َتهلُلالا  َعَوا ِ  ِلِم  إِل َمن اع  َتهلَلى َعَوا ُكم  َفنع  َفَمِل اع 
المفى الل مل ه ه القهلل  ك   2 

اآلان  الغا هن تهللإل عور مط  اللال  لنلتونل  مال لحكم الحنكم   كمن  كد  الاد  ل قودد هللاالهلل الىدوامنل 
 .3عوا من الىسم فل الحكم لنلتلالا  فل الح م

  الق دنء الةلدل ودور ار عواد  الىدوم فدل  4(ر  د   الر  د ا  : )القالإل الةلل وور ار عوا  الىوم  
مل عودددر مهدددإل : ) عدددنزا هللطوددد  حن ادددن  ف فىدددهلل  فاددد    فا دددر ودددور ار عواددد  الىدددوم ةنقدددد اللددد اء لدددل 

الحكمد  ودور ار عواد   5 (الحالا ا حفظ ن لنلة ن    المل مدن مفىدهللت  المالاودل لنلوادإل  دنمل عودر مهو دن
إةددنء ل ةددنء   الالددنم : ) الىددوم فددل قوددد كىدد  عن وددد قوددلد فا ددن الددنم   فاددنإل وددور ار عوادد  الىددوم 

 .7الل ل  اةلاهلل ارجمند عور  ل    6(لالنم 
 .التىلا لإلتس   -2
ل الملادع الد   اتلودق لد  حدق تالفاد  مال ع الاهلل غا  المؤتمةد م إل اهلل الانوا   الالل دع حادم ا د -0

 . 8قلإل الال  عةهلل المنلكاد
 : اللكل الجم ال   ك الا مل مىلنا ال منل  س د   الهل 

 .الالىوم  اللاهلل كنلملاع الال مل الملال قلإل الال    -6
فل حنلد التلهلل  مال التاوا    حام تتحالإل ( كنلالهللالد الالو اكد الالالكنلد الالم ن لد) الاهلل المؤتمةد  -2

 .إلر اهلل  نمةد
 . 9ا تس  -0
 . 10الزاهلل الونفلاد الحاواللد لال المنل  الاامنةد -3
الالطسوددد مل الفا ددنء متفاددالل عودددر مل اددهلل الودد ا  الالم دددن ا الالالكاددإل اددهلل ممنةدددد عوددر اامددالاإل التدددل  

اىتومالهن   اة دم قل دالهن لد  ل مودحنل ن ر عودر الجد  الملنهلللدد كمدن فدل اللادع   الر عودر الجد  التال ادق 
الا مال طددنلفالا الودد الا الالااددالهلل المودد الع فدد ة م  -تفودداإل عوددر  - دكددنل هل   اللكددل إ ا تلددهللالا   مال قودد ا

 . 11 نمةالل

                                                 
 33 اآلي،/ سورة الشورى  (1)

 613 اآلي،/  لبقرةسورة ا (2)

 (66/033) يراجع تفسير الطبري (3)

وقال النووي فبص رسبتان العبرافين ( وأما معنى هذا الح يث فصحيح فص ا صول : ) وقال ( 23/653)وفص التمدي  ( 1/611)وارن عب البر فص االستذكار ( 63/600)والبيدقص فص السنن الكبرى ( 6/13)واه الطبراةص فص المعجم ا وسط ر (4)

 (    يث صحيح ( : ) 2/266)ج  فص جامع العموح والحكم وال ارن ر(   يث  سن )   02وفص ا ررعين النووي،   05 

 (إسناده مرسل صحيح ، وثبت موصوالً )  208وقال فص السمسم، الصحيح، ( إسناده صحيح )  2883روي مرسالً ، وموصوالً ، وقال ا لباةص فص تخريج المشكاة الح يث ( 8/231)رواه أ م  ، والبيدقص فص السنن الكبرى  (5)

 6235 سن صحيح ، الح يث : الترمذي وقال واه ر (6)

 (2/23)عالح الموقعين إ (7)

 (  3/23)لفروق لمقرافص ا (8)

  233والقواع  الرن رج    010-012 غباه والنظائر لمسيوطص  ا (9)

  010-012الغباه والنظائر  ا (10)

وغبر  المحمبى عمبى مندبا  مبع  اغبيتص ( 523،  561،  0/053)والشر  الكبير مع ال سوقص ( 2/031)ور اي، المجتد  ( 0/023)وتبيين الحقائق (  383،  031-0/000)و اغي، ارن عار ين ( 1/15)الب ائع : راجع لداتين المسألتين ي (11)

 (  522،  0/533)قناع وكشاف ال(  685،  5/683)والمغنص الرن ق ام، ( 5/605)، وروض، الطالبين (  53،  0/50)القميورص وعميرة 
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 : تكييف وضع يد البنك على أموال المستثمرين من حي  األمانة والضمان 
 

 :كون البنك هو الذأ يدير األموال ( 1)
 : إة  مل الملوالم مل اامالاإل التل تىت م هن اللةال  ا ىسماد تتم ع فان  الفق من ا تل 

عودددر مىدددنل الم دددن لد الوددد عاد المل اللادددالهلل الالهللا دددع ارىدددت من اد   الهدددل تكااددد  حىدددنلن  التدددالفا  ال  -م
الىددن هللال التددل تددةظم هدد ا اللاددهلل تةظم ددن عوددر مىددنل الم ددن لد الموددت كد الماواددد اللنلتددنلل فاالددق عوا ددن 

 .قالاعهلل الم ن لد الماواد المحكنم ن الطنود ل ن 
ن  الدد   اددةظم عوددر مىددنل عاددهلل الالكنلددد المااددهللال ارىددت من ا  التددل تددتم الفاددن  للاددهلل الالكنلددد لنرىددت م -ا

 .لنرىت من  لوال ال ملاةد
الوددددةنهللاق ارىددددت من اد   مال المحددددنفظ ارىددددت من اد التددددل اكددددالل اللةدددد  فا ددددن م ددددن لن    مال الكدددداس   -ب

 .لنرىت من    اللنلتنلل اكالل اللاهلل الحنكم فا من هال عاهلل الم ن لد   مال عاهلل الالكنلد لنرىت من 
ارىت من اد الان مدد عودر عادهلل الم دن لد   مال عادهلل المودن كد   مال الالكنلدد   مال المىدنقنال    الوكال  -هلل

 . ن مهللا ا  امال المزا عد   الاكالل اللة  ف
هللطالإل اللة  لنعتلن ه و اكن  المهللا ا  فل محهلل المو العن    مال المونةع فاكالل اللاهلل الحنكم فل  لد   -هد

 .نلدعاهلل الو كد   العاهلل الم ن لد   مال الالك
 . لن    مال الكاس  ل مو الد احهلل اللمسء لنعتلن ه م نمون كد اللة  ف -ال
 .قانم اللة  لهللال  المهللا  لومو العن  الز اعاد   مال المىنقنال عور مىنل المون كد فل الةنتج -ز
هدد ه هددل الحددنر  التددل اكددالل اللةدد  فا ددن مددهللا ا  ل دد ه اامددالاإل عددل ا اددق اللاددالهلل التددل  ك ةنهددن   الهددل  

الم دددددن لد   الالمودددددن كد   الالالكنلدددددد اللنهللادددددد لدددددناج    مال الالكنلدددددد لنرىدددددت من    الالمىدددددنقنال   : عادددددالهلل 
  الاة  ر ا مل إرا لنلتلهلل الالمزا عد   ف  ه اللاالهلل كو ن عاالهلل قن مد عور مل اهلل المهللا  فا ن اهلل ممنةد   

 .مال التاوا    مال مطنلفد الو الا
 :كون العميل هو الذأ يدير أموال البنك ( 2)
الفل ه ه الحنلد فد ل اللادالهلل المةظمدد ل د ه الحنلدد هدل عادهلل الم دن لد   العادهلل المودن كد   العدهلل الالكنلدد  

ىلق عاالهلل قن مد عودر مل الادهلل فا دن ادهلل  نم  العاهلل المزا عد الةحالهن   الهل ك لنرىت من    العاهلل المىنقنال
 . -كمن ىلق  -ممنةد 

الفل ه ه الحنلد تكالل المطنا  كلا ال عودر اللةد  إ  مل الطىدن   اتحمو دن اللةد  ودنحا المدنإل   الهةدن  
 .ت تل إوكنلاد اللحم التل تحتنب إلر حإلا 

 : حفظ المال وتنميت  من مقاصد الشريعة العامة 
 : ماهللمن  مم هللا  م مد  م لعل اللحم تاهللام المالهلل مل ملال قلإل الطال  ف
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: مددالاإل لنعتلن هددن قانمددن  لومجتمددعمل التودد الن  ا ىددسماد كو ددن تىددلر جنهددهللال لوحفددنظ عوددر اا: األولةةى 
  اَلاَلُكُم الَِّتل َجَلإَل الواُ  َلُكم  ِقَانمن ُتالا  الى َفَ نء َمم  اَلَر ُتؤ 

فنلحفنظ عوا ن مل مهم مانوهلل الو الد   الل ل   1
َادن َما  َدن الَّدِ اَل : فدنظ عودر اامدالاإل   الهدل  ادد الدهللالالل ل  ةجهلل مل ماالإل  اد فل الا  ل الكد ام هدل لوح

إِل  ُتا لَّا َةُكم  َكنتِدال ِلنل َلدهلل  تُُلالُه اَلل َاك  تُدَا َكَمدن  َمُةالا  ِإَ ا َتهلَلاَاةُتم ِلهلَلا لي ِإَلر َمَجإلي م َىمًّر َفنك  اَلَر َاد  َا َكنتِدال َمل  َاك 
ِوإِل الَِّ   َعَوا ِ  ال َحق  اَلل َاتَِّق الواَ  َ لَُّ  اَلَر َال َطل  ِمة ُ  َوا  ن   ُتا  اَلل ُام  َف ل َكنَل الَِّ   َعَوا ِ  ال َحق   َعوََّمُ  الواُ  َفو َاك 

َتِااُع َمل ُامِ  دِ هلُلالا  َودِ اهلَلا ِل مدل   َجدنِلُكم  فَدِ ل لَّدم  َىِفا ن  َمال  َ ِلافن  َمال  َر َاى  َتو  إِل اَلاى  ِودإل  اَلِلا دُ  ِلنل َلدهلل  إلَّ ُهاَل َفو ُام 
ددهلَلاهُ  ددهلَلاُهَمن َفتُددَ ك َ  ِإح  َل ِمددَل الو ددَ هلَلاء َمل َتِ ددإلَّ إ ح  َ ددال  ددل َت   َ َمتَددنِل ِممَّ ددَ ى اَلَر َاُكالَةددن َ ُجوَددا ِل َفَ ُجددإلل اَلام  َمن اُاط 

تُُلددال ُه َوددِاا ا  َمال َكِلادد ا  ِإلَددر َمَجِوددِ  َ ِلُكددم  َمق َىددُا ِعةددهلَل الواددَادد  َا الو دد ددَ ُمال ا  َمل َتك  ِ  اَلَمق ددالُم َ هلَلاء ِإَ ا َمددن هلُلُعددالا  اَلَر َتى 
دددَةُكم  َفوَدددا َل  تَدددنُلالا  ِإرَّ َمل َتُكدددالَل ِتَجدددنَ ال  َحنِ دددَ ال  تُدددهلِلاُ الَةَ ن َلا  َةدددر َمرَّ َت   تُُلالَهدددن  ِلووَّدددَ نهلَلاِل اَلَمهلل  َعوَدددا ُكم  ُجَةدددنحل َمرَّ َتك 

ل َتف َلوُدالا  َفِ ةَّددُ  ُفُىدالقل ِلُكدم  اَلاتَّاُددالا   ُتم  اَلَر ُاَ ددك َّ َكنتِدال اَلَر َوددِ اهللل اَلاِ  دِ هلُلال ا  ِإَ ا َتَلدنَال   الوادَ  اَلُاَلو ُمُكددُم الوادُ  اَلالواددُ  اَلَمو 
ءي َعِوامل  ِلُكإل  َول 

2. 
 

اة  ل  تتحاق تةماد المنإل   الل  تتحاق حمناتد  مدل التككدإل ل  ماوهلل م م ما ن  مل مى لد ال  : الثانية 
ُىددالُهم  اَلُقاللُدددالا  َل ُددم  قَدددال ر  مَّل ُ الفددن   :   اللددد ل  ااددالإل ار تلدددنلر الالفةددنء ُزقُددالُهم  ِفا َدددن اَلاك  القدددهلل لددداال ار  3 اَلا  

: ار تلددنلر لف ددإل ار فاددنإل تلددنلرتلددنلر الحكمددد الالماوددهلل مددل التجددن ال ل ة ددن تحااددق الدد ل  الدد   ىددمنه 
ُكددُ الا الوَّددَ  َكِ اد ا  لََّلوَُّكدد ددإِل الوَّدِ  اَلا   ِ  اَلال َتُادالا ِمددل َف     َ دَساُل َفنةَتِوددُ الا ِفددل اا   4 م  تُف ِوُحدداللَ فَدِ َ ا ُقِ ددَاِ  الوَّ

إِل الوَِّ  : تلنلر القنإل ِ  َال َتُاالَل ِمل َف     َ ِ ُلالَل ِفل اا  اَل َطُ الَل َا  
5 .  

ماوهلل المنإل حفظن  التةماد   الل ل  اودمإل كدإل : المل الملوالم مل مل المانوهلل الكواد الطمىد مال الىتد  
 .ااهللالا  من اؤهلل  إلر حفظ المنإل مل الالىن إل   الكإل من اؤهلل  إلر تةمات  التحااق اا لنح مل 

 

مل مل التجن ال مال ارىت من  فل ارىسم م تلاد لنلمطنا  احتنب إلر تفواإل   : مل من اانإل : الثالثة 
اللاددالهلل : ال لدد  مل اللاددالهلل التددل تىددتلمإل فددل الودد الد ا ىددسماد لددال جمال ددن عوددر ىددةل الاحددهلل   ففا ددن 

  جود   الاللاالد اآلجود   الالىدومآلالتل تكنهلل تةحو  مطنا هن فل مطنا  الهللاالل م إل عاالهلل الم الحن  ا
الارىتوةند حام اول   مة ن للهلل إج اء اللاهلل هللاةن  مىدتا ا  الاجدا ااهللاء فدل جمادع ااحدالاإل   اللدنلتول 

 .ا لا لكإل من ا مل  هلله 
د القوددا ال وددالا  ا كنةدد  هةددن  مطددنا  التودد  الال ددس  قلددإل إتمددنم الوددفاد لولماددإل فدد ل هدد ه المطددنا  قوا 

 . ن مل طسإل الت مال   التاوا  الزمل مل طسإل لال  لولماإل  الامكل تفنهللاااجإل
                                                 

 5اآلي، / سورة النساء  (1)

 282اآلي، / سورة البقرة ( 2)

 5اآلي، / سورة النساء  (3)

 63اآلي، / سورة الجمع،  (4)

 23اآلي، / سورة المزمل  (5)
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الهةن اللاالهلل الان مد عور المةنفع م إل عاالهلل ا جن ال ف ل مطنا هن قواود جهللا  الر ىامن إ ا كنل هةن  العهلل  
 .لنلتمو  

الممدددن اللادددالهلل التدددل فا دددن مطدددنا  ف دددل عادددالهلل المودددن كن  الالم دددن لد الالالكنلدددد لنرىدددت من    الهددد ه ل دددن   
 .زاة ن الطنص   المل مطنا هن هل مطنا  ارىت من  التل امكل تاواو ن لمن ىة ك ه فل اللحمما
جمددددع طادددد    الالمطددددنا ال هددددل المجنزفددددد الالم اهةددددد   التلددددالهلل ملنةادددد  إلددددر ارحتمنلاددددد م  : مخةةةةاطر الو 

 .1لنلطا  احتمنلاد ال    الالطىن ال لوال ال مكل  مل ال ل  الالمةفلد   إ  لال كنل اام  اااةان  لمن ىمل
ه ه ارحتمنلاد لو    الالةفع   الالطىدن ال الالد ل    الال دس  الالةجدنال هدل ر تةفد  عدل ملظدم ااةوداد   

ارةىنةاد   اللكل اروكنلاد عةهللمن تتجنالز حهللالهللهن   ل ل  فاواو دن مالدالإل   الالطادال ال فدل قالت دن التدل قدهلل 
 .توإل إلر حهللالهلل المانم ال الالمانم ال 

عسقد لنلا   المة ل عة  فل الملنال ن    إ  ة ر الةلل وور ار عوا  الىدوم الالمطنا ال الكلا ال ل ن  
 . 3  اللاة من عمالم الطوالص مل الج  2عل لاع الا  

الك ل  ف ل المطنا ال فل غنات ن الكلد ى تودإل إلدر المادنم ال الالماىد  الالانةوداا المح مدد فدل ا ىدسم  
 . 4لنلةوالص الو عاد الارجمند

الممددن المطددنا  الاواوددد   مال المتالىدداد الملااللددد فمالاللددد فددل للدد  اللاددالهلل الودد عاد إ ا محدداا ل ددن   مال  
 :  لا  ل سم  الالا   الهل 

مل تكددالل المطددنا  قنلوددد لوااددنل الال ددلا لهللقددد   اللنلتددنلل فدد ل م  مطددنا  ر تكددالل قنلوددد لوتحواددإل ( 1)
ودددد عن     لدددد  اقتدددد ح مجوددددل الطددددهللمن  المنلاددددد الالااددددنل الالملان اددددد ف ددددل مطددددنا  عنلاددددد غادددد  مالاللددددد 

 .5ا ىسماد اةمال جن  لاانل المطنا  فل المو فاد ا ىسماد
لاددنل هدد ه المطددنا  الوددفنفات ن لومتلددنموال مل ددن   اللنلتددنلل فدد ل م  مطددنا  ر الوددل عة ددن لوددفنفاد ( 2)

ا فل الملاالهلل عوا    المل الال الح ف ة ن غا  مالاللد و عن  ؛ ال ل  مل المطنا  ر ااإل م  هن عل اللاال 
مدل غدف فودال : )  عواد  الىدوم الملوالم مل لانة ن الاجا لنلةوالص الو عاد م دإل قدالإل الةلدل ودور ار

تو  اللاالا ف ة   نمل ل ن   اللوموت    -م س   -  اللنلتنلل ف  ا لم الاال اللن ع  7  اللنرجمند 6 (مةال
 .لاهللاللوموت   الحق فل ال جالد عور اللن ع لنلتلالا    مال فىخ ال

                                                 
 ( خطر ) القاموس المحيط ، ولسان العرب ، والمعجم الوسيط مادة : يراجع ( 1)

ةدبى رسبول هللا صبمى هللا عميبه وسبمم : ) رسن  صحيح عن ارن عباس رمفبظ ( 3/211)رواه أ م  ( ريع الغرر ةدى رسول هللا صمى هللا عميه وسمم عن ريع الحصاة ، وعن : ) عن أرص هريرة رمفظ  6560يث رواه مسمم فص صحيحه ، الح ( 2)

 3156، وارن  بان فص صحيحه  0031، ورواه عنه أرو داود ، الح يث ( عن ريع الغرر

 دل، البرك، . الغرر ، ط: الشيخ الص يق الضرير : فص موضوع الغرر يراجع ( 3)

 مخباطر الماليب، ، المنشبور فبصقيباس وتحميبل وإدارة ال: مبروان النجمب، . التحوط فص التمويل اإلسالمص ةشر مركز أرحاث فقه المعامال  اإلسبالمي، ، ود: سامص سويمم . المخاطر المالي، ، ود: موسوع، ويكيبي يا الحرة ، مصمطح : يراجع ( 4)

www.kantakji.com  283  2331سن،  3استراتيجيا  إدارة المخاطر فص المعامال  المالي، اإلسالمي، ، منشور فص مجم، البا ث ع: رمعزوز . ، ود  

 السارق، المصادر ( 5)

 والترمذي  0352وأرو داود الح يث  236رواه مسمم فص صحيحه الح يث ( 6)

  236غر  صحيح مسمم لمنووي فص غر  الح يث رقم : يراجع ( 7)
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را ف ددال   الهكدد ا اامدد  لنلةىددلد لمددل ااددهللم مةتجددن  اىددت من ان  التكددالل فادد  مطددنا  فاجددا عوادد  مل الاة ددن الا 
اتحمددإل   ددن ه فددل حنلددد الطىددن ال حاددم احمددإل ل ددمنل  مل المددنإل الكددإل الموددن ا  الفلواددد التددل اتكلددهللهن 

 .الا   الم  ال 
حادم مودن  ال ىدالإل الكد ام إلدر  لد  لااللد  مل تكالل المطنا  الملااللد فل مانلإل اا لدنح المةنىدلد ( 3)
 . 2 (الا م لنلاةم)المة  المل غا ه مل ااهلللد اةل ا  الانعهللال المل الفد  1 (الط اب لنل منل)

هددد ه الملنهلللدددد تادددالم عودددر إمكنةادددد الددد ل  الك اددد  فدددل المودددن كن  لجمادددع مةالاع دددن مدددل وددد كد اامدددالاإل   
احتمددددنإل الطىددددن   فددددل للدددد  ااحاددددنل   اللنلتددددنلل  الالم ددددن لد   الالمىددددنقنال   الالمزا عددددد   الةحالهددددن مددددع

فنلطىددن   المالجددالهللال فددل للدد  الوددفان    مال فددل للدد  ااالقددن  تجل هددن اا لددنح الك ادد ال فددل وددفان  
 .مط ى   الفل مزمنل مط ى

التدل فا دن  ا ىدسماد مة دن تدهللطإل فدل اللادالهللالمل هةن ت تل إوكنلاد كل ى مل لل  المؤىىدن  المنلادد  
الموددن كد لددنامالاإل   الم ددن لد   المزا عددد   المىددنقنال ) وددام مددل المطددنا  م ددإل الموددن كن  ل ةالاع ددن 

الحاة   حاةمن تتحاق % 5 م تحهللهلل  لح ن لمن ر ازاهلل عل الةىلد الىن هللال فل اللةال  ال لالاد م إل ( الخ...
 .ت  الطىن ال فل وفان  مط ى لل تتحمو ناا لنح الك ا ال لل ت ط  المؤىىد إرا تو  الةىلد    م إ ا م

فدل الم دن لد الالمودن كد الالالكنلدد الةحالهدن  -مدل حادم الملدهللم  -حالإل ملهللم عهللم  منل المنإل : الرابعة 
  مىدددد لد جاله ادددد فددددل الةظدددنم ارقتوددددنهلل إرا فدددل حدددنر  التلددددهلل  الالتاودددا  المحنلفددددد الوددد الا   الهدددل

 :   الةجاا عة ن مل طسإل من ا تل نا ىسمل الان م عور اللهللمإل الح مد الظوم الال ل
حىدم  عادهللان   إل  منل  مل المنإل مع الزانهللال المو الاد هال هللاطإل فل ال لن لس و  الهل مى لد( 6)

الفا ادد الىدن هللال فدل لنلةوالص الانالد التل ح مد  ال لدن الد   اودمإل الفالا دهلل اللةكادد لدنعت ا  المجدنمع 
قَدنُلالا   :لااللد  تلدنلرور ال ال ف والا ال لن عودر اللادع   الل ل  ة ى الا  ل الك ام ا هلل ععو ةن الحن  

لددن ِإةََّمددن ال َلا ددُع ِم  ددإُل ال  
 هددال الدد   ملددنح اللاددع الحدد م ادد هلل عوددا م ل دد ا الجنةددا اللاددهلل  مالر    الهددال مل ار 3

لددددن   :  فاددددنإل تلددددنلرال لددددن َم ال   ددددَع اَلَحدددد َّ اَلَمَحددددإلَّ الوَّددددُ  ال َلا 
َةن   :اللنلتددددنلل فلوددددر المىددددوم مل ااددددالإل 4 َىددددِمل 

َةن اَلَمَال 
5. 

مل ال لددن هدال ظوددم الاطدتسإل فددل مادزال الملددنمس    اةد  اجتملدد  فدل كفددد الم الدل المادد   كددإل : ال نةادن  
الجالاةددا اراجنلاددد   فمددن لدد  م ددمالل   الفن هللتدد  م ددمالةد ما ددن  هللالل تحمددإل ماددد مطددنا    فاددهلل اللددهلل  
 ةاالهلله ةاهللا  هللالل عةنء العمدإل   فدل حدال مل الماتد   قدهلل اجتملد  فدل كفتد  كدإل الىدولان    حادم عواد 

                                                 
واربن ماجبه (  ب يث  سبن صبحيح ) وقبال ( 582-0/586)والترمبذي (  203،  1/38)، ورواه أ مب   وسبكت عنبه 0538وأرو داود الحب يث  6281، والترمذي الح يث  3128رقم الح يث رواه ارن  بان فص صحيحه الح يث ( 1)

(2/350-353)
   

 255ا غباه والنظائر لمسيوطص   ( 2)

 235اآلي،/ سورة البقرة ( 3)

 235اآلي،/ سورة البقرة (  4)

 56اآلي،/ سورة النور ( 5)
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را فتت نع  عوا   ال منل الكنمإل لمن اقت      العوا  زانهللال م مالةد اجا عوا  هللفل من فل القت    الا 
لددإل الادد م عوادد  ( الطدد اب لنل ددمنل ) الر ( الاددةم لددنلا م ) الفالا ددهلل مددع مدد ال  الىددةال   فوددم االددق عوادد  

الاد   م  طد اب مدع الال منل عوا    فل حال مل الماد   لد  الادةم الالطد اب   لدإل قدهلل ر اتحادق ل د ا 
 .المات   موتزم لهللفل  

فنرقتونهلل ارىسمل هال اقتونهلل الموكاد   الاقتونهلل المون كد   الاقتونهلل قن م عور ارةتدنب   اللنلتدنلل   
  مال تكوفددد تدد جا  الموددن كد فددل الةددنتج الزا ددهلل عددل التكوفددد فددل حددال ال الفن ددهللال هددل تكوفددد اقدد ا  الةاددالهلل 

 ددن  عوددر المادد   فددل حنلددد الجددالهللال هللا مددن  عوددر الةاددهلل الماتدد   فتوددل  عل  ف ددل تكوفددد مالةاددالهلل إلددر مجددإل
 .  مال عوا    العور المىت وكال إل كنل ق  ن  اةتنجان  اىت سك 

فملهللم المون كد الال لحاد احفز عور ارهللطن  العودر ارةتدنب حادم اد تلا مادهللا  الد ل  لةجدنح المود الد   
ملنو ا  لنلةودنا ارةتدنجل   اللهلل اىدد الجدهللالى   اللدنلج الهلل  ارىت من     المل  م ف ال هللطإل ا تلا ا تلنان  

 . 1الكلا ال المل اللد فل ىلاإل اةجنح المو الد التاالا ه   الللا ت  الجاهللال
فملدددهللم المودددن كد مدددل مكلددد  الحدددالافز لمزادددهلل مدددل التفكاددد  الالج دددالهلل لمزادددهلل مدددل ارةتدددنب   اللنلتدددنلل جددد ا   

  حاددم اةظدد  هددؤرء إلددر اللن ددهلل المتالقددع   حتددر مددهللط ا  المىددت م ال لم ددإل هدد ه المودد العن  الةنجحددد 
هدل التدل تحفدز عودر ارهللطدن  اجدإل ( مال ملدس  الد ل  ) ارقتونهلل الال لل اؤكهلل مل اا لنح المحااد 

حادددم م لتددد  تجدددن ا ااىدددالاق المنلادددد فدددل لودددهللال اللدددنم المطتوفدددد مل الوددد كن  المىدددنهمد ) ارىدددت من  
عل ا اق اوهللا  ااى م ج ا من ت اهلل مدل مدهللط ا  اافد اهلل  الةنجحد لمؤو ا  ال لحاد المالزعد تتمكل

 .2(لتاااد احتانجنت ن
لإل إل ه ا الملهللم ا تلا ا تلنان  ملنو ا  لةظ اد الكفنءال الجهللاد لسىت من    فنلمود العن  ااك د  عن دهللا    

الك د ال الد ل  تول  ااك   قهلل ال عور ج ا المهللط ا  الاىت من هن   اللنلتدنلل ادزهللاهلل التةدنفل عودر ارةتدنب 
اَلِفل َ ِلَ  َفو َاَتَةنَفِل ال ُمَتَةنِفُىالَل   :لونل  الجماع

3 . 
المل جنةا  ط  ف ل عهللم تحهللاهلل الفن هللال احىا لونل  اللةال  ارىسماد   ال ل  ال اللةال  التاواهللاد   

 دمنل اىدت هللاهلل  تتطا  عمسءهن فل المانم ااالإل الفادن  لملادن  المدسءال المنلادد   ال اااللالادد لدهللا ن هدل
  لددإل ر تدداللل اللةناددد  4  اللدد ل  ر تللددن  ك ادد ا  لمددل احاددق اللالا ددهلل ااعوددر مال ااقددإلق ال دد ن مددع فالا ددهللهن

ةمن الم م ال منةن  الكنفاد رىت هللاهلل الاالل الا   اةتنجان  مال اىت سكان  لك  .     الفالا هلله  الا 
حفدنظ ممن اللة  ا ىسمل فحاةمن اهللفع لولماإل عور مىنل المون كد مال الم ن لد ا م  اام ال ملن  ال  

  الالتلنمدددإل مدددع المىدددت م ال الةدددنجحال الددد   احاادددالل معودددر مىدددتالان  عودددر  مل المدددنإل لادددهلل  ارمكدددنل

                                                 
  1ه    6326رج   26-68البنوك االسالمي،   ا سس وآليا  العمل ، وضروريا  التطور ، رحث مق ح إلى ة وة الصناع، المالي، راالسكن ري، : عب الر من يسري . د( 1)

 المرجع السارق ( 2)

 21اآلي،/ سورة المطففين(  3)

 66المرجع السارق   : عب الر من يسري . د( 4)
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مدددالا هلل الةاهللادددد اا لددنح   اةددد  مودددن   فددل الددد ل  مل دددم   اللنلتدددنلل ف ددال مقددد ا مدددن اكدددالل مددل اىدددتطهللام ال
 .ارىتطهللام اام إل 

الكدد ل  فدد ل اللةدد  ا ىددسمل حاةمددن ا طدد  مددل اللمددسء ممددالال م لسىددت من  عوددر مىددنل الم ددن لد مال   
تلددهلل مال لددم ااودد  اللددم اطددنل    الر مطددنا   مل المددنإل مددن هللام لددم الموددن كد ر اتحمددإل  ددمنةن  لوفن ددهللالا

را فودم اطىد    ف ل تحاق ال ل  ف دال مودن   فاد   هللت   اللنلتنلل فنلمنإل لال عل ن  عوا  الر فنالو الا   الا 
 . لال  اتحمإل  هلل  مل المنإل الفالا هللهوا ن  ىالى ج هلله   فل حال مل اللة  ال

المددل الجنةددا اللموددل فدد ل الهلل اىددن  ارقتوددنهللاد التاددن ا  اللةدد  الددهللاللل لاةدد  مل ىانىددن  اهللا ال مىددلن   
ان  المدددن للدددهللهن كدددنل ل دددن تددد  ا  ىدددلء عودددر المدددهللط ال الفن دددهللال الار تمدددنل فدددل اللادددالهلل ااطاددد ال مدددل الىدددتاة

الاىددنءال اىددتطهللام المددالا هلل المنلاددد المهلل  إلددر مزاددهلل مددل التحاددز فددل ( الما  ددال الالمات  ددال)الالمىددت م ال 
لر طف  كفنءال ارىت من    الزانهللال ملهللر  الت طم  .1تالزاع ار تمنل لونل  كلن  اللمسء   الا 

ن عجز  عل الىهللاهلل د ع    عور الهللالإل الهللا ةد فك ال المون كد القهلل ةو   الوح  مل ل ازاإل د حاةم  
  كو دن عودر عدنتق مال الم ن لد كحإل لموكود الدهللاالل   ال لد  ال  لادن  المودن كد ر تحمدإل المىدؤاللان

  المددل هةددن فدد ل الوددا فد ارىددسماد تفددت  لنلددن  جهللاددهللا  لتالزاددع المددالا هلل  التمالاواددد عوددر ( الودد ا )المددهللال 
  .من هللامالا الموالل الفق ااوالإل م الجماع المىت 

ممددن  ددمنل  مل المددنإل ةفىدد  ف ددال اددؤهلل  إلددر قاددع الودد كد الالموددن كد   اللنلتددنلل ات تددا عوادد  ظوددم ( 2)
لنلا   ال   اهللا  المنإل لمةت ر ارطسص الالح فادد   اللكدل تادع الطىدن ال هللالل م  ىدلا مةد    فكاد  

 !.إ ل اا م الا مل تو  الطىن ال ؟ 
لمددددنإل فددددل ارىددددت من ا  التلدددد  مددددل مهددددم الملددددنهلل  التددددل ااددددالم عوا ددددن ارقتوددددنهلل إل عددددهللم  ددددمنل  مل ا 

إرا فل حنر  التلدهلل  مال التاودا   ارىسمل فل ارىت من ا  حام ر ا مل الم ن ا   مال الو ا  
 .مال مطنلفد الو الا

 : بعض البدائل المحققة
مع مهماد الحفنظ عور الملهللم الىنلق ف ةن  لل  ارج اءا  إ ا اتط   امكل مل تؤهلل  إلدر تطفاد    

 :ه ه المطنا    التالفا  ةالد مل جالا اامنل الارام ةنل   الهل لناجنز وهللاهلل كنآلتل 
 .الهلل اىن    الالملوالمن    الال منةن  الكنفاد لحنر  التلهلل    اال التاوا    مال مطنلفد الو الا -1
مدل مجمدع الفاد  ا ىدسمل الدهللاللل حادم ( 3/4)33 منل ا    نلم د كمن وهلل  ل ل  ق ا   قدم  -2

لددال هةددن  مددن امةددع ودد عن  مددل الددةص فددل ةودد ال ا وددهللا  مال وددكال  المان  ددد  .9: ) ةددص عوددر مةدد  
عور العهلل ا    نلم مةفوإل فل وطودات  ال متد  المنلادد عدل ا فدل اللادهلل لدنلتل د لدهللالل مانلدإل لملود  

ص لجل  الطى ال فل مود الد ملدال  عودر مل اكدالل التزامدن  مىدتاس  عدل عادهلل الم دن لد  لملةدر مطو
                                                 

(1 )World Development Report, World Bank, Staff Report No 410, April1987, pp 715-V16   
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مل قانمدد  لنلالفددنء لنلتزامدد  لددال ودد ان  فددل ةفددن  اللاددهلل الت تددا محكنمدد  عوادد  لددال ما افدد   المددل  ددم فوددال 
ت م ل ددن لحموددد الوددكال  مال عنمددإل الم ددن لد الددهللفع لددلاسل الم ددن لد مال ارمتةددند عددل الالفددنء لنلتزامددن
 . 1(لىلا عهللم قانم المتل د لنلالفنء لمن تل د ل   لحجد مل ه ا ارلتزام كنل محإل اعتلن  فل اللاهلل

الالكنلد لنرىت من  مع تحهللاهلل ج دد التلنمدإل الا ااتد    مدع حدق اللادع عودر الدةفل فدل فتد ال الجادزال    -3
 .ف  ه الا ااد ر تؤهلل  إلر ال منل   اللكل تاوإل فت ال تحمإل المطنا 

ف دل لاىد   دمنةن    اللكة دن ق اةدد قالادد تجلدإل اللمادإل  -كمن ىدلق  -هلل اىن  الجهللالى ارقتونهللاد  -4
المهللعر لوطىن ال   اال للهللم تحااق ال ل  المتالقدع حىدا الهلل اىدد فدل محدإل الود  الال الدد   الحاة د  اكدالل 

حاادق الطىدن ال   عوا  ار لن  لمن اهللعا  لنللاةد   إرا إ ا كنة  هةن  مىلنا ظنه ال الا حد تدهللإل عودر ت
 .مال عهللم تحااق ال ل  

التحالا مل تاوا مىلن  اللمدس    فدنلةاالهلل الال قادد الىدن هللال الادالم مودلح  ع  دد لت لد ا كلاد     -5
الر ىامن للهلل تح ا هن مل الاانء ال هلل   حتدر مودلح  التاولدن  فدل ااىدلن  احدهللى الىدمن  اللدن زال 

 .فل ارقتونهللان  الملنو ال 
ىىدن  المنلادد ارىدسماد إلدر ةدالد مدل التحدالا الر ىدامن فدل اللادالهلل التدل تت تدا عوا دن ل ل  تحتدنب المؤ 

م منل  جود   حام ا هلل  التحالا إلدر الىداا ال عودر التاولدن  غاد  الم غدالا فا دن فدل ااىدلن  لودال ال 
 . 2عنمد   الفل الةاالهلل لوال ال طنود

 : االشكالية الكبرى 
اروكنلاد الكل ى ت تل حاةمن تالق اللةال  ارىسماد  لان  المون كد للاواد ةظنم الفن هللال   حام حاةمدن 
تتلنمدإل ل ىدواللل المودن كد مال الم دن لد ر تىدا  مل مدن إلدر الة نادد مدل حادم المودن كد الحاااادد التددل 

ةمن تااع ه ه المون كد مل حام المكر    ال   ل  لنرعتمنهلل فل  لح ن عودر تجوا ل ن م لنحن  كلا ال   الا 
الحددنفز مال ةحددال المل مددن زاهلل عددل  لدد  اكددالل لوم ددن ا مال المددهللا  تحدد  اىددم ( زا ددهلل كدد ا ) فن ددهللال رالددال  

  الك ل  اامد  لدال كدنل اللةد  هدال الم دن ا   مال المودن   المدهللا  ف ةد  اتةدنزإل لواد   اآلطد  عمدن  ل 
 .زاهلل عل ةىلد ك ا

مل المنإل فل غا  حنر  التلهلل  الالتاوا  المطنلفد الو الا   هةن اتحمإل اللة  ارىسمل مطنا      
الهد ا ممدد  جادهلل   اللكةدد  ر ام ددل فدل هدد ه الموددن كد الحاااادد إلددر  طد  الماددن  فددس اودن   فددل الدد ل  
لةىددلد موددن كت  الر لنلةىددلد التددل تددم ارتفددنق عوا ددن   الهةددن احددهللم الطوددإل   ال الفادد  ارىددسمل عددال  

اا لنح الكلا ال   فحاةمن اح م مة ن اللة  ارىسمل   الاتىنالى فل الالق  ةفى  ه ه المطنا  لنحتمنلاد 
مددع اللةدد  ال لددال  فددل ةىددلد الدد ل  مددل طددسإل  لاددد التةددنزإل اطتددإل التددالازل لاةمددن لددال م ددر فددل موددن كنت  

                                                 
 6831   0   3الع د / مجم، المجمع ( 1)

 66ه    6323المشتقا  المالي، االسالمي، ، رحث مق ح إلى ة وة البرك، لالقتصاد االسالمص فص غدر رمضان : عب الر يم الساعاتص . د: يراجع ( 2)
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الم ددن لنت  حىددا اآللاددد ارىددسماد الوددحاحد فدد ل اا لددنح الكلادد ال فددل للدد  الموددن اع تلال دد  عددل 
 .   إ ا الجهلل  فل لل  مون اع مط ىنلل  الطى
 :ل ل  اكمل فل حإل ج      الحإل عمولإل الحإل 

فدداكمل فددل تالعاددد الةددنل لنرقتوددنهلل ارىددسمل المههللافدد    الحاااتدد    الطوالوددانت     أمةةا الحةةل الجةةذرأ
 .حتر اوإل الجماع إلر التالاق الوحا  ل  عااهللال المة ج حانال 

فل المودن كن  الالم دن لن  فد ل هةدن  ( تح  م  مىمر )    المع تح ام تحهللاهلل الفن هللال والحل  العملي
لل  الحوالإل تطف  مدل ودهللال هد ه المىد لد   اللدهللا إل جادهللال تلادل ك اد ا  مدل ارام ةدنل لومىدت م ال فدل 

 : ح المتالقلد لوكإل ر ل ل ل   الهلمل فد اا لن
الهلل اىددددد جماددددع  ددددد هلل اىددددن  الجددددهللالى الهللقااددددد الملتمددددهللال التددددل تتددددالاف  فا ددددن جماددددع الودددد الا الماواللددددد  1

ف ددد ه الهلل اىدددن  لوجدددهللالى  .المدددع  لددد  تودددإل إلدددر مل الددد ل  المتالقدددع كددد ا ( الىددداةن االهن  ) ارحتمدددنر  
ارقتوددنهللاد التددل ااددهللم ن اللماددإل امكددل ارعتمددنهلل عوا ددن فددل جلددإل مددن  كدد  فا ددن هددال ااوددإل   اللنلتددنلل 

  لملتل ال حىا اللد   التجدن  هلللد احاةمن اهللعل الطىن ال   مال عهللم تحااق ال ل    عوا  ا لن   ل  لنا
إلر المدهللعر الد   احتدنب إلدر لاةدد   اللدال ( الم ن ا   مال الو ا  ) اله ه طاالال جاهللال تحالإل اللماإل 

 .اللكل م  مل ااوا مل اللة  ا لن  عهللم تحااق  ل  
الةدددنجحال ال ادددن   الا هللا ادددال  مال الم دددن لد عودددر الموددد العن  الةنجحدددد   دددد ارعتمدددنهلل فدددل المودددن كد2

تمةال الدد ال تكالةد  ل ددم طلد ا  الةجنحددن  متكد  ال مددل طدسإل هلل اىددن  هللقاادد   ف دد ا لدس ودد  ىددال  المدؤ 
تلال د ن عدل للد  االىع هللا  ال المؤىىن  المنلاد ارىسماد   التحاق ل ن م لنحن  جاهللال ل  ل ار تلدنلر 

 .ارطفنقن  لال الجهلل 
معااد  ملود  كد ا عودر مل : اللةد حد لةىلد ملاةد   ك ل ااالإل الالكنلد لنرىت من  عل ا اق الم ال -3

ف  ا الو ا وحا    اللنلتنلل اجا عودر اللمادإل % 5.5تىت م  لل فل الم الحن  التل ةىلد م لنح ن 
 .مل اوتزم ل    الا  ا لم اجهلل عماس  ل  ه الةىلد لوم الحد ر ااهللم عور اتمنم الوفاد   الهك ا 

 .ل فد ال ل  إلر حهلل كلا  د ارجن ال مع الالعهلل لنلتموا    حام اة ن تؤهلل  إلر م4
 

 :معيار الضرر
فاددهلل هلللدد  ااهلللددد الملتلدد ال دددد مددل الكتددنا  الالىددةد  الاِ جمددند  الالااددنل  الالملاددالإل دددد عوددر مل ال دد   هددال 
الملاددن  لو ددمنل الالتلددالا    لدد  ال كددإل  دد   محدد م إاانعدد  عوددر الددهللال  مال الددةفل  مال المددنإل  مال 

نا الالىدةد اللاإل  مال الل   الالو   الالةىإل؛ فنلحفنظ عور ال د ال ان  الطمدل مال الىد  فد   لنلكتد
ُلالا  ِلَ ن ِإَلر  : الاِ جمند  المل التلهلل  عوا ن ح ام ك ل ؛ لاالل  تلنلر اَلاَلُكم  َلا َةُكم  ِلنل َلنِاإِل اَلُتهلل  اَلَر َت  ُكُوالا  َمم 
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َوُماللَ  اَلاإِل الةَّنِل ِلنِ   ِم اَلَمة ُتم  َتل  ال ُحكَّنِم ِلَت  ُكُوالا  َفِ اان  م ل  َمم 
دهلَل  :   القالل  تلنلر1 ِ  َلل  اَلَر تُف ِىهلُلالا  ِفل اَا  

ِىدِةالَ  دَل ال ُمح  َمدَد الوَّدِ  َقِ ادال م  فدن  اَلَاَملدن  ِإلَّ َ ح  ُعدالُه َطال  َسِحَ ن اَلاهلل  ِإو 
تَدهلُلالا  ِإلَّ ...:   القاللد  تلدنلر2 اَلَر َتل 

َتهلِلالَ  الوََّ  َر ُاِحا  ال ُمل 
َىَللَّ الوََّ  غَ  :   القالل  تلنلر3 مي اَلَر َتح  ُ ُهم  ِلَادال  نِفس  َعمَّن َال َمإُل الظَّنِلُمالَل ِإةََّمدن ُادَؤط 

ددَطُص ِفاددِ  اَال َوددن ُ  مي َتو  ُ ُهم  ِلَاددال  َمددإُل الظَّددنِلُمالَل ِإةََّمددن ُاددَؤط  ددَطُص ِفاددِ  اَال َوددنُ  َال  َتو 
  لددإل ملفددنظ الفىددنهلل 4

تلنلر فا ن ح مدد التلدهلل  الالفىدنهلل الالظودم  الالتلهلل  الالظوم قهلل تك    مع موتانت ن م ن  الم ا  لاال ار 
 .المل عنقلد مل اتا ا مة ن الطز  الالطى ال

ددو  الىددةد الةلالاددد المودد فد  لدد   فاددنإل الةلدددل وددور ار عوادد  الىددوام فددل اددالم الةحدد  لمةددر فددل حجددد  الفوا
 إل هللمددنءكم الممددالالكم المع ا ددكم حدد ام عودداكم كح مددد اددالمكم هدد ا فددل ودد  كم هدد ا فددل لوددهللكم)  :الددالهللاد

ن5(ه ا   القهلل ى إل  ىدالإل ار ودور ار 6(كإل المىوم عور المىوم ح ام هللم  المنل  الع   ):   القنإل ما  
المفوددل مددل ): فاددنإل. مددل ر هلل هددم لدد  الر هللاةددن : المفوددل هددال: عوادد  الىددوام وددحنلت  عددل المفوددل؟ فاددنلالا

كدإل مدنإل هد ا  الىدف  ممتل مل ا تل االم الاانمد لوسال الوانم الزكنال  المتر القهلل وتم ه ا الق   هد ا  الم
هللم ه ا  ال  ا ه ا فالال ه ا مل حىةنت   اله ا مدل حىدةنت   فد ل فةاد  حىدةنت  قلدإل مل اا دل مدن 

 .7(عوا  مط  مل طانانهم فا ح  عوا    م ا ح فل الةن 
 

 :العقوبة والتعويض
الحدددهللالهلل اللدددم ااددد  اِ ىدددسم عةدددهلل الادددالإل لح مدددد ارعتدددهللاء الاِ  ددد ا  الالظودددم الاِ اددد اء لدددإل فددد   اجوددد  

د فدل الالاونص الالتلزا  الالكفن ال الغا هن دد كمن هال مل ال  دد الفل جنةا التلدالا  ف ةدن  قنعدهللال مىنىدا
لاإل هللم فل اِ ىسم  الك ل  ر اد ها ارعتدهللاء عودر المدنإل الاللد   الةحالهدن الو الد اِ ىسماد مة  ر 

نص ر اجتمع مع الهللاد  فد ل ىهللى لإل اف   اِ ىسم عوا  اللااللن  الالتلالا ن  مل ن  ف  ا كنل الاو
 .8التلالا  اجتمع مع اللااللن  إ ا كنل ارعتهللاء  عور المنإل عور تفواإل فا 

فكإل مدنإل اتود  مدل قلدإل الااد  لدهللالل الجد  حدق فدس لدهلل فاد  مدل التلدالا   الادهللإل عودر  لد  مقدالاإل الةلددل 
الالجددنمع لدد ل  قددالإل جملددال وددور ار عوادد  الىددوام المق ددات  المق دداد الطوفددنء ال اوددهللال   ددل ار عددة م م

فددل  ددالء مددن ىددو  مددل ): تن  الجواددإل الودداخ موددافر الز قددن  ااددالإل ااىدد9(ر  دد   الر  دد ا ): الةلدددل
  ةطودددص إلدددر تحهللادددهلل ةتن جددد  الملنوددد ال فدددل مال دددالعةن عدددل الفلدددإل (ر  ددد ا  الر  ددد ا ) :وددد ح لحدددهللام
 :ال ن  الهل

                                                 
 .21االي، : ور ون واو سورة النساء 688االي،  :سورة البقرة(  1)

 .51االي، : سورة ا عراف(  2)

 .613االي، : سورة البقرة(  3)

 .32االي، : سورة إرراهيم(  4)

 (.0/6035)، ومسمم، كتاب القسام، (6/653)صحيح البخاري    مع الفتح    كتاب العمم : اةظر. متفق عميه: الح يث(  5)

 (.306، 013، 2/233)، وأ م  فص مسن ه (3/6181)مسمم فص صحيحه، كتاب البر  رواه: الح يث(  6)

 (.3/636)، والترمذي فص سننه    مع تحف، ا  وذي    كتاب القسام، 003، 2/030)، وأ م  فص مسن ه (3/6113)رواه مسمم فص صحيحه كتاب البر : الح يث(  7)

 (.6/086)ر عودة التشريع الجنائص لألستاذ عب  القاد: يراجع(  8)

 (.2/383)، وارن ماجه فص سننه، كتاب ا  كاح (5/023، 6/060)، وأ م  فص مسن ه (313  )رواه مالك فص الموطأ، كتاب ا قضي، : الح يث(  9)
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نص فدس اجدالز احدهلل مل ا د  هدال عدنم فدل اامدالاإل الالحادالق الااودط« ر    »مل الوا  ااالإل ( م)
إر من م ل ل  الو د كمن فل الاونص الىن   )لمنإل غا ه مال حا   مال مونلح  المو العد  مال وطو  

 (.اللااللن 
فدس اانلدإل لم دإل  د  ه  لدإل « ر  د ا »مل م   لاا ه كدنل مىدؤالر   المىدؤاللانت  تط دع لانعدهللال ( ا)

 .اوزم ل زالد ال    إمن عاة ن مال لا اق التلالا 
مجنلدد  فددل الجددالا التلددالا  المددنلل إةمددن هددال فددل اامددالاإل الالحاددالق « ر  دد ا »مل الوددا  ال ددنةل ( ب)
الهال المجنإل ااىنىل ل منل الفلإل ال ن   ممن اللهللالال الاِ   ا  ل ا  ااودطنص ( هللالل ااوطنص)

 .الك امت م فاط ع لتهللالا  زج اد مط ى
 .1فلإل  ن   م مال هلل الواخ عهللال ةوالص و عاد ِ  لن  ال منل فل كإل

 

 : عدم ضمان المضارب والشريك في الفةقة  اإِلسالمي كمبدأ 
مجمع الفا نء قنالد عور مل الم دن ا مال الود ا  ممدال ر ا دمل إر عةدهلل التلدهلل  الالتاودا  المطنلفدد 

لا  لل  محكنم الم ن لد ل اجنز  :و الا اللاهلل مال مات ر اللاهلل  الا 
مة دددن عادددهلل جدددن ز غاددد  مودددزم قلدددإل الوددد الد فدددل اللمدددإل   فادددهلل مجمدددع الفا دددنء عودددر جدددالاز الم دددن لد  العودددر

الاطتوفددالا فامددن للددهلل اللمددإل  العوددر مل الةاددالهلل وددنلحد ل ددن الاطتوفددالا فددل غا هددن  العوددر الجددالا تىددوام  مل 
المدنإل إلدر الم دن ا  الاتفادالا عودر مل الم دن ا لد  الحدق فدل اللادع الالود اء الالد هلل لنللادا هللالل الحنجدد 

لدد  الحددق فددل هللفددع المددنإل إلددر وددطص  طدد  لوم ددن لد إر لدد  ل إلددر موددال ال وددنحا المددنإل  المةدد  لددال 
وددنحا المددنإل  العودددر مل لدد ا المدددنإل الحددق فدددل تاااددهلل تودد فن  الم دددن ا  كمددن مجملدددالا عوددر مةددد  ر 

( كلود ال  ادنر ) منل عوا  إر عةهلل التلهلل  الالتاوا  المطنلفد الود الا  العودر مل تحهللادهلل جدزء محدهللهلل 
رتفنق  المل الطىن ال تكالل عور منإل الم ن لد  المل الم ن ا احهللهمن لناإل المل ال ل  لاة من حىا ا

ر اىتحق ال ل  إر للهلل إكمنإل  مل المنإل المهللفالد  المل الم ن لد الفنىدهللال اكدالل الد ل  فا دن لد ا المدنإل 
 .2الالطىن ال عور منل   المل الم ن ا ل  مج  الم إل  مال ق ا  الم إل

 

 :تأصيل القضية
الكادإل مىدتم  اللد  طوالوداد مدل حادم إةد  لم نلدد ااجاد  الالود ا   إل الم ن ا لم نلد الالكادإل اللكةد 

الممن محكنمد  ددد م  الم دن ا ددد فودا ال ت  مماة دن للدهلل ): الالمالهللد عةهلله  القهلل قنإل فل  ل  ونحا المحاا
 .3(الهللفع  الالكاس  عةهلل الو الد فل اللمإل  الو اك ن عةهلل ال ل 

                                                 
 (.وما رع ها 23  )الفعل الضار، والضمان فيه، لألستاذ مصطفى الزرقا، ط دار القمم ر مشق (  1)

، (6/083)، ور اي، السبكص، ط دار المعرف، ريرو  (6/508)الناهص، ط مؤسس، الرسال، . ، والنتف فص الفتاوى لمقاضص السع ي، تحقيق د(8/0513)، ور ائع الصنائع، ط زكريا يوسف (1/631)ط مصطفى الحمب ص  فتح الق ير،: يراجع(  2)

محمب  رواس . ، وموسوع، فقبه إربراهيم النخعبص لب (533، 6/511)، والمغنص الرن ق ام، وموسوع، اإِلجماع لسع ي أرو جي ، ط قطر (2/166)دار اإِلصال  ، والغاي، القصوى، ط (2/250)، ور اي، المجتد  (5/81)والم وة،، ط دار الباز 

 (.081  )محم  رواس قمعه جص . ، وموسوع، عمر رن الخطاب ل (6/056)قمعه جص، ط جامع، الممك عب  العزيز رمك، 

 (.12  )ح 6180، وموجبا  ا  كاح وواقعا  ا ةاح الرن قطمورغا الحنفص، تحقيق محم  سعود المعينص، ط اإِلرغاد ربغ اد 680لو ،  5المحيط الرضوي   (  3)
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ن ا مال الودد ا  ممددال غادد   ددنمل مددل حاددم اللدد ل  فنلانعددهللال اللنمددد فددل الفادد  اِ ىددسمل هددل مل الم دد
  1«الطدد اب لنل ددمنل»المل « الادد م لددنلاةم»الملددهللم  الهدد ا مددن اات ددا  ماددزال الحددق الاللهللالددد  ال لدد  ال 

ودددنحا المدددنإل مدددن هللام اددد ل  ر لدددهلل مل اكدددالل مىدددتلهلل ا ال اطىددد  كمدددن مل ودددنحا : التال دددا   لددد  مل
حتددر لددال تحاددق لومددهللال اكددالل ق  دد  م ددمالة ن  الادد   لمددن كددنل ر ا طدد   مال ر اىددتحق وددا  ن مددل الدد ل 

م مددن كنةدد  الظدد ال  الااحددالاإل  فددنلمازال اِ ىددسمل الحددق لدد  كفتددنل متلنهلللتددنل  فددس امكددل مل الاددل 
 .ال ل  لوطص مع مة  ر اوت   فل الطىن ال

ل  تُل دُتم  َفَوُكددم  ): اللد ل  لمددن حدهللم الطوددإل فدل ماددزال ال لددن ىدمنه ار تلددنلر لدنلظوم فاددنإل دداَلاِلُكم  َر اَلاِ  ُ ُؤالُل َمم 
  حاددم إل  ددمنل الماتدد   لومددنإل اات ددل عددهللم مانللتدد  لنلزاددنهللال  كمددن مل هدد ه 2(َتظ ِوُمددالَل اَلَر ُتظ َوُمدداللَ 

قهلل ر تتحاق فلس   لدإل قدهلل تتحادق الطىدن ال  مال مل الملود  كدنل مىنى دن لسىدت س  ( الفن هللال ال لالاد)الزانهللال 
 .كل  فامن لال مط  مل المهللال زانهللال م من كنة اللال لوتجن ال  الحاة   اتحاق ظوم م

 

 :الميزان وقاعدة الحماية
ف  ا كنل المازال اِ ىسمل اات ل عهللم  منل الم ن ا الالو ا  لمن  ك ةن ف ل فل مانلإل  ل  قنعدهللال 
مط ى الهل قنعهللال حمناد ممالاإل الةنل  الال ع  الالا لحمنات ن  التود اع  الاهللد تد هللد الد ال تىدالإل ل دم 

اتىددنهوالا فددل مكددإل ممددالاإل الةددنل لنللناددإل  اللدد ل  ةددص الفا ددنء عوددر مل الم ددن ا الالودد ا   مةفىدد م مل
ا مةنل الطىن ال فدل حدنر  التلدهلل  الالتاودا  المطنلفدد مات دل اللادهلل  الفودوالا فدل جز انت دن التالىدلالا 
فل ارىت ةنءا  حتر ةىتااع الاالإل لد ل ارىدت ةنءا  تكدنهلل تودكإل قنعدهللال جادهللال تحمدل ممدالاإل الةدنل مدل 

رعتهللاء الاِ   ا   اله ا من ةحل ةىا  عوا   حام إةةن مل طدسإل هد ا التالىدع المالدالإل فدل ظدإل مادزال ا
اللهللإل الالحمناد ةىتاةل عل الاالإل ل منل الم ن ا ماوا ن  المحناللد إاجنهلل حاإل الول  هلللاإل ىالاء كنل 

اللةددال   لددهللافع الحدد ص عوددر ممددالاإل الةددنل  مال كددنل لددهللافع الط ددالد ل دداالا الالاقددع المفدد ال  مددل قلددإل
 .ال لالاد

فلواةدددن ةحدددل الم تمدددال لنلفاددد  اِ ىدددسمل مل ةحدددنفظ عودددر طون وددد  الملنهلل ددد  الةظ تددد  الفوىدددفت   المل ر 
ل كددنل فنىددهلل ا   ددم فددل ىددلاإل  لدد  ة طدد  للةددق الةوددالص فةح ف ددن عددل  ةط ددع ل دداالا الالاقددع فةلدد  ه الا 

اد  اللظدام  الالتةدنزإل عدل حااات ن  ف  ا مة ج طاا  غا  مالالإل اة  اؤهلل  إلر إ الد طودن ص هد ا الف
 .الملنهللىء ال اىطد فا 

 

 :معنى كون المضارب أو الشريك أميًنا
ر الةل كالل الم ن ا مال الو ا  مماة ن مل اتد   الحلدإل عودر الادن ا  لدإل ةدص الفا دنء مل  لد  الةدل 
مل الددد إل كدددإل مدددن فدددل انقتددد   الاىدددتف ح ج دددهلله لتحاادددق الددد ل  الددد   هدددال الاددد   الال دددهلل  الالانادددد مدددل 

                                                 
 .هذا   يث  سن صحيح: ، قال الترمذي«وطدم إال غرطًا  رح  الالً، أو أ ل  راًماوالمسممون عمى غر... »: الح يث رواه هكذا أرو داود، والحاكم، ورواه البخاري تعميقًا، ورصيغ، الجزح، ورواه الترمذي والبزار رسن هما رمفظ(  1)

 (.3/583)، والترمذي    مع تحف، ا  وذي    كتاب ا  كاح، راب الصمح رين الناس (1/561)، وسنن أر ص داود مع عون المعبود    (3/356)صحيح البخاري    مع الفتح    كتاب اإِلجارة : اةظر

 .231االي، : ة البقرةسور(  2)
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ن لد الالموددددن كد  كمددددن مةدددد  اجددددا عوادددد  ارحتاددددنا فددددل التودددد فن  الالحدددد   الااطدددد  لكددددإل الالىددددن إل الم دددد
الم دمالةد  اللد ل  ةودالا عودر مل الم دن ا إ ا لدم اودد هلل عودر الملنمودد  دم  دند جدزء مدل  مل المددنإل 

 .1لىلا عهللم الجالهلل الىن إل إ لن  ف ة  ا مل
فاجا مل اتو   كمن اتو   لةفى   ( اهللمحإل الل)المل هةن ف ال ممال اة  قهلل مؤتمل عور ه ا المنإل 

لدددإل مك ددد  مدددل  لددد  مدددل ةنحادددد الحفدددنظ عواددد  الت ماددد ه التةماتددد   القهلل تددد  عودددر  لددد  المدددل هةدددن إ ا اهللعدددر 
الم ن ا مل ل  طل ال فل مجنإل التجن ال فهللفع ل   ا المنإل منإل الم ن لد  مال اهللعر الود ا   لد  فتد   

طددس   لدد  ف ةدد  ا ددمل  ال  لدد  هللاطددإل فددل الاددف لدد  ارطدد  حددق اِ هللا ال الالتجددن ال  ددم تلددال مةدد  عوددر 
ن عور مل الم ن ا الالود ا  إ ا لدند ل قدإل  ال   اىتالجا المىؤاللاد المهللةاد الالجةن اد الل ل  ةوالا ما  

 .مل  مل الم إل  مال اوت ى ل قإل مة  ف ة  ا مل دد كمن ىا تل دد 
اِ هللا ال الالمددهللا  مددن فددل  الر اطتودد  الفكدد  الاددنةالةل فددل  لدد  حاددم اددةص عوددر  دد ال ال مل الدد إل مجوددل

 .2ل إل الج هلل لتحااق مههللا  الو كد عةناد ال جإل الملتنهلل( م م534)اىتانعت م  مال حىا المنهللال 
 

 :الفرق بين المضارب المشترك والخاص
مال ددالد الم ددن ا الطددنص الدد   اطددتص لنىددت من  مددنإل وددطص الاحددهلل  مال ا ةددال  3م ددن  محددهلل اللددنح ال

ادددالم لنلم دددن لد لددد مالاإل اودددطنص ك اددد ال للدددهلل طوا دددن لل ددد ن مدددع مددد س   الالم دددن ا المودددت   الددد   ا
دددن عودددر ااجاددد  المودددت    العدددهللم : للددد   كدددنللةال  اِ ىدددسماد فادددنإل ل دددمنل الم دددن ا المودددت   قانى 

كمدن مةد  اعتمددهلل عودر ةدص رلدل  ودهلل الحفاددهلل فدل لهللاادد المجت دهلل ادهللإل حىددا .  دمنل الم دن ا الطدنص
 :ةهلل ه ا ال م  هال مم الالعور ه ا فمىت. ف م  عور  منل الم ن ا

 :قانل الم ن ا الموت   عور ااجا  الموت  : اام  ااالإل
 :اله ا امكل مل اةنقف لمن اول

المل  4لال متفا ن عوا  لال الفا نء  لإل هال مطتو  فا ( الماال عوا )مل  منل ااجا  الموت   : مالر  
مل الاانل إةمن اكالل ملتل  ا إ ا كنل حكم الماال عوا   نلت ن لدةص مال إجمدند  : الما   فل موالإل الفا 

ةمدن هدال قدالإل لدلل  الفا دنء (  منل ااجا )الهةن فنلماال عوا   لم ا ل  حكم  ر لةص الر إجمدند  الا 
   نلت دددن لدددهلللاإل مدددل مل اكددالل  لددد»: اادددالإل ااىدددةال  فددل وددد الا ااودددإل المادددال عواددد . طددنلف م ارطددد الل

 .5«الكتنا  مال الىةد  مال اتفنق اامد

                                                 
 (.6/316)منتدى اإِلرادا  : يراجع(  1)

 (.283  )الوجيز فص القاةون التجاري : ثرو  عب  الر يم. د(  2)

 (.306  )تطوير ا عمال المصرفي، رما يتفق والشريع، اإِلسالمي،، ط دار االتحاد العرر ص رالقاهرة : سامص  مود. د(  3)

 (.521، 5/523)ق ام،، ط الرياض الح يث، المغنص الرن : يراجع(  4)

رل ق  اختمف ا صوليون فص صح، القياس فيما لو كان  كبم ا صبل ثارتًبا راإِلجمباع،  يبث اغبترط جماعب، مبن ا صبوليين أن يكبون ثارتًبا (. 0/661)غر  ا سنوي عمى مندا  الوصول فص عمم ا صول لمبيضاوي، ط محم  عمص صبيح (  5)

 (.6/266)محم  مصطفى غمب ص، ط دار الندض، العرري، ربيرو  . المص ر السارق ةفسه، وأصول الفقه اإِلسالمص ل : اةظر. الصحيح، فقطرالكتاب والسن، 
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ددن مددل :  نةا ددن مل هدد ا الااددنل قاددنل مددع الفددن ق  ال الالددد عمددإل ااجادد  الموددت   الظ الفدد  مطتوفددد تمنم 
الالد عمإل الم ن ا  ال ل  ال ااجا  الموت   هال ال   ااع اللادهلل ملد  عودر عمدإل ملدال كطانادد 

 .1 الا  اللةنء حن ا الةحال  ل 
 .الممن الم ن ا الموت   ف ال ال   االهللد عةهلله اامالاإل لوتجن ال

مددنإل ال ددع عةددهلل : محددإل اللاددهلل فددل اِ جددن ال الموددت كد: الالفدد ق لددال الالددد اللاددهللال الا دد  جددهلل ا  حاددم إل
ااجادد  لوددةع وددلء مةدد   ف ددال لددال ع  ددد لوطىددن ال  فدد  ا الجددهلل  فتكددالل فددل الانلددا لىددلا إهمددنإل مال 

 .تاوا 
عةهلل الم ن ا ف ةمن اال ع لوتجن ال الهل فدل حدهلل  ات دن قنلودد لود ل  الالطىدن ال كمدن ممن المنإل ال   اال ع 
 .2هال مل ال  لهللى الجماع

فددس لددهلل إ ل مل اتحمددإل الطىددن ال ( لددإل الدد ل  هددال الانلددا) ددم إل  ا المددنإل فددل الم ددن لد قددهلل ادد ل  الك ادد  
لد ل  ملدهلل ا  فد  ا  دند عور عكل  ا المنإل فدل اِ جدن ال المودت كد حادم ادهللفع مجد ال ااجاد   الر اتالقدع ا

 .ف ل اللهللالد تات ل مل ر اطى ه( م س  )قمنو  ال   متر ل  لوطانا 
مل الماودالهلل فدل اِ جدن ال ددد هدال اللمدإل ددد مال )  :القهلل مال   الل تاماد الف ق لال اِ جن ال الالم ن لد فد ك 

  لحادم (لمدنإل الاللمدإلم  ا)من اتاللهلل مدل اجتمدند المةفلتدال : المةفلد فاا  الممن الماوالهلل لنلم ن لد هال
ل لددم احوددإل ةمددنء  هددا عوددر كددإل مة مددن مةفلتدد   فاوددت كنل فددل الماددةم  إ ا حوددإل ةمددنء اوددت كن فادد   الا 

اله ا جةل مل التو فن  اطنل  فدل »:  م قنإل« الالما م كىن   الموت كال فل ةمنء ااوالإل التل ل م
ل جدةل مدن فدل الود كد مدل حااات  الماوالهلله الحكم  اِ جن ال المح د  المن فا  مل والا الملنال د مد

 .3(والا الملنال د
لددم ال ددهلل فددل الفادد  اِ ىددسمل عوددر ( الم ددن ا الموددت   الالم ددن ا الطددنص)مل هدد ا المودداو  :  نل  ددن

ال غم مل مل الفا نء  ك الا جالاز مل اكالل الم ن ا م ن ل ن اك   مل منإل وطص مدن هللام هةدن  إ ل 
  الالىدلا فدل  لد  الدالهلل إلدر عدهللم 4ارطد الل إ ةد  مل الم دن ا ااالإل عةدهلل للد  الفا دنء  اللدم اودت ا

دن  مال مودت ك ن  اللد ل  مجمدع الفا دنء عودر عدهللم  دمنة  إر فدل  ت تا م  م   عور كالل الم ن ا طنو 
 (.كمن ىا تل)حنر  التلهلل  الالتاوا   الاِ همنإل الالمطنلفد 

الموت   قهلل ُةادإل عةد  مةد  ا  مل ىاهللةن عواًّن   ل ار عة  ال   اىتُةهلل عور قالل  فل  منل ااج:  الل ن
 .5كمن  ال  ملةر  ل  عل الحىل الالزه   (ر  منل عور مل وال   فل ال ل ): قنإل

                                                 
 (.5/523)المغنص (  1)

 .الودائع المصرفي، النق ي، واستثمارها فص اإِلسالح، ط دار الشروق:  سن عب  هللا ا مين. د(  2)

 (.0/063)تيمي،، مطبع، كردستان العممي، رالقاهرة فتاوى اإِلماح ارن (  3)

 (.52    5/56)المغنص (  4)

 (.5/53)المغنص (  5)
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ارىدددتةنهلل عودددر ةادددإلي رلدددل  ودددهللي ف دددم مةددد   دددمنل الم دددن ا الطدددنص الددد   ادددهللفع المدددنإل : اامددد  ال دددنةل
 :لم ن ا  ط 

 :ال الةص للاة اللكل فل ف مد  هد ا اةنقف لد ل الةص ر ادهللإل عور  لد   الهد ا ه
الاطتو  منل  الالونفلل الملال حةافد الالوام فل اللنمإل اطوا منل  لمنإل الا ا  مل غا  ): قنإل الل  وهلل

اللدم اطتود  . لدال لتلدهللو : القدنإل منلد . هدال تلدهللو الا دمل: فانإل هؤرء كو م مدن عدهللا منلك دن. إ ل  ا المنإل
منإل الا ا  إلر مان    ط  مة   دنمل هؤرء المونها  مل فا نء اامون  مة  إل هللفع اللنمإل  مل 

 .1(إل كنل طى ال
طوا ممالاإل الم ن لد ل مالالد   )فنلةص الا   فل مل ال منل عور الم ن ا إةمن اكالل فل المى لتال 

 .إ ا لم اتم إ ل مل ونحا المنإل( مال هللفع الم ن ا ممالال  رط 
فددل مىدد لد هللفددع لم ددن ا العوددر فدد   هللرلددد هدد ا الددةص عوددر عددهللم اوددت اا اِ  ل ل ددمنل الم ددن ا 

 ط   ف ل ه ا الةص لال فا  حجد  اة  اةادإل عدل هدؤرء  الحاة د  اجدا ال جدالد إلدر مقدالال م فدل كتدا 
مط ى لوت ل  مل ه ا الةص  كمن مل مؤلف  الةنىط  إةىدنل ملد   لوىد ال الالةىدانل  العةدهلل ال جدالد إلدر 

إ ا معادر مدنإل الم دن لد  ةوالص هؤرء المونها  ة اهن تهللإل لال دالح عودر مل الم دن ا إةمدن ا دمل
لا  ةوالو م  :لوطص  ط  هللالل إ ل  ا المنإل  الا 

اللددال هللفددع إلددر إةىددنل مددنر  م ددن لد الممدد ه مل المددإل ل مادد   الهللفلدد  الم ددن ا ): ااددالإل الكنىددنةل الحةفددل
 .2(...ااالإل إلر  ط  م ن لد عور مل المإل مل   مال المإل مل   ا المنإل فنلم ن لد فنىهللال

مال ودددن   اللنمدددإل غاددد ه لمدددنإل الاددد ا  لدددس إ ل ): ودددهلل هللا  الحنوددداد الهللىدددالقلالجدددنء فدددل الوددد ح الكلاددد  ل
 .3(فا مل  اة  ع    لو اند  ال  ل  لم اىت مل غا ه

الر اجالز لولنمإل مل اادن   غاد ه مدل غاد  إ ل  ا المدنإل  ال ): الجنء فل الم  ا لووا از  الونفلل
 .4(...تو ف  لنِ  ل

اللال لوم ن ا هللفع المنإل إلر  ط  م ن لد  ةص عوا  محمدهلل ): الجنء فل الماةل رلل قهللامد الحةلول
ر فس: فل  الااد اا  م الح ا العلهلل ار  قنإل  .5(إل م ل ل   ا المنإل  الا 

إل الم ن ا ر اجالز ل  مل اهللفع منإل : مل هؤرء المونها  كو م قنلالا: المل طسإل ه ه الةوالص  ماةن
إلر  ط   ف  ا فلإل  ل  ف ة  اكالل  نمة ن لمطنلفت  مالجلن  عاهلل الم ن لد إر إ ا كنل ل  ل  الم ن لد

 . ا المنإل فس اكالل حاة    نمة ن

                                                 
 (.2/232)ر اي، المجتد ، ط مصطفى الحمب ص (  1)

 (.8/0136)ر ائع الصنائع (  2)

 (.0/521) اغي، ال سوقص، ط عيسى الحمب ص (  3)

 (.6/081) المدذب لمشيرازي، ط عيسى الحمب ص رالقاهرة(  4)

 (.5/38)المغنص (  5)
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مل رزم الم ها لال لم ها  كمن مل الةص ال    ك ه الدل  ودهلل عودر فد   هللرلتد  : المل جنةا  ط 
ال  فدس امكدل تلمدام الحكدم فا دن  المطد  ةظ ادد دد عور قدالإل هد ا اللنحدم الكد ام ددد إةمدن هدال فدل مىد لد الاحدهلل

 .متكنمود مة  تطنل  من ةص عوا  الفا نء  التطنل  مازال الو د فل ه ه اللاالهلل
الةحل ر ةو  فدل ودهللق ةادد هد ا اللنحدم  المل الدهللافع ال اءه هدال اللحدم عدل الحودالإل الود عاد لا دنانةن 

عاددنء الحددالافز لددهللى موددحنا اامددالاإل رىددت من هن فدد ل اللةددال  اِ ىددسماد إ ا قدد    ددمنل الملنودد ال  الا 
 .1الم ن ا الموت  

اللكةةن ة ى مةةن لال هللقاةن الةظ  فل حنر  ال دمنل التدل  ك هدن الفا دنء  المودوةنهن الف عةدن عوا دن لتحادق 
لةدددن مادددزال اللهللالدددد الالحمنادددد اللمدددن احتجةدددن إلدددر هددد ه المحدددنالر  التدددل تف دددل عودددر طودددن ص ارقتودددنهلل 

ل  ددد كمدن ىداظ   التدل تادالم عودر اللهللالدد  الةدالد مدل المطدنا ال فدل مانلدإل الد   اِ ىسمل الفا  الملنمس 
 . ل  فامن للهلل دد

 : عدم ضمان المضارب والشريك في القانون إال عند التعدأ والتقصير 
عور مل الو ا  الكادإل  المةد  ر ا دمل ( الفل غا هن)ةو  الاالاةال الااةظمد المنلاد فل الهللاللد الل لاد 

الالتاوددا   المةد  إ ا القلدد  طىددن ال ف ة دن تااددر مددل ارحتادنال مالر    ددم مددل  مل المددنإل  إر عةدهلل التلددهلل 
 .2للهلل  ل 

 :بطالن شرط الضمان 
اتفددق الفا ددنء عوددر مل الم ددن ا الالودد ا  غادد   ددنمةال دددد كانعددهللال الموددإل دددد إر فددل حددنر  اىددت ةن اد 

ن عور لاسل و ا ال منل(. ة ك هن)  .3الاتفاالا ما  
متر و ا عودر الم دن ا  دمنل المدنإل  مال ىد م ن مدل الال دالد فنلود ا لنادإل  ر » :جنء فل الماةل

ةلوم فا  طسف ن  الاللاهلل وحا  ةص عوا  محمهلل الهال قالإل ملدل حةافدد المنلد   ال ال  عدل محمدهلل مل اللادهلل 
. افىهلل ل  الحكل  ل  عل الونفلل؛ اة  و ا فنىهلل ف فىهلل الم ن لد كمن لال و ا احهللهمن ف دإل هلل هدم

 .4«ااالإل: الالم ها
ن عور مل اللنمإل  نمل لومنإل؟ ): الجنء فل المهللالةد الى ل  منلك ن عل ال جإل اهللفع إلر ال جإل منر  ق ا  

 .5(ا هلل إلر ق ا  م و  الر  منل عوا : قنإل منل : قنإل
مل ال ل  هال الماوالهلل فج نلت  تالجا فىنهلل اللادهلل  فكدإل ود ا ادؤهلل  إلدر ... ): القنإل الىم قةهلل  الحةفل

ل كددنل ر اددؤهلل  إلددر ج نلددد الدد ل  الاددإل الودد ا الاودد  اللاددهلل م ددإل مل ج نلددد الدد ل  ا فىددهلل الم ددن لد  الا 

                                                 
 .020المرجع السارق :  سن عب  هللا. المرجع السارق ةفسه، ود: سامص  مود. د: ويراجع(  1)

ثبرو  عبب  . ، ود330المرجبع السبارق   : البقمبص. ، ود(105  )السارق  المرجع: أرو زي  رضوان. ، ود(633  )سعي  يحي ى، ط المكت  العرر ص الح يث راإِلسكن ريِ، . قواةين الشركا  فص دول مجمس التعاون الخميجص ل : اةظر(  2)

 (.081  )الوجيز فص القاةون التجاري : الر يم

 (.6/511)، وموسوع، اإِلجماع (2/208)ور اي، المجتد  ( 18، 03، 31، 33، 18/ح)المغنص الرن ق ام، : يراجع(  3)

 (.5/18)المغنص (  4)

 (.0/523)، و اغي، ال سوقص عمى الشر  الكبير (2/112)ويراجع الموطأ ، (5/631)الم وة، (  5)



 21                       - دراسة فقهية اقتصادية - ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العمالء وتعويضهم عن األضرار الناجمة

 علي محيى الدين القره داغي. د.أ                       
  

 

ن  الالال دالد  اوت ا مل تكالل الال دالد عودر الم دن ا  مال عوا مدن فنلود ا الادإل الالادر اللادهلل ودحاح 
 .1(فل منإل الم ن لد

ر : إل منلدد إ ا ودد ا  ا المددنإل ال ددمنل عوددر اللنمددإل؟ فاددن): الكدد ل  اامدد  عةددهلل غادد هم  قددنإل الددل  وددهلل
  2(الا ا  جن ز الالود ا لنادإل: اجالز الا ا  الهال فنىهلل  الل  قنإل الونفلل  القنإل ملال حةافد الموحنل 

 .3الالحةنلودد عور الم هدا اتفادالل مدع  م  ملدل حةافدد الموحنل 
القددددهلل تلةدددد  الاددددالاةال الل لاددددد  لددددإل الا لاددددد مل مجوددددل اِ هللا ال ر اكددددالل  ددددنمة ن إر فددددل حددددنر  التلددددهلل  

 .4لتاوا الا
كمددن ةودد  للدد  الاددالاةال الل لاددد التددل  كدد   الم ددن لد عوددر عددهللم  ددمنل الم ددن ا  م ددإل الاددنةالل 

الطىدددن ال اتحمو دددن  ا المدددنإل الحدددهلله الا  ا وددد ا عودددر : ةدددص عودددر مل( 053)المدددهللةل الل اقدددل فدددل منهللتددد  
 .الم ن ا مل اوت   فل الطىن ال ف ل الو ا ر التل 

ر اجالز ل ا المدنإل اودت اا ال دمنل لد مل المدنإل ):  اتل عور مة مل الانةالل اِ من 090الةو  المنهللال 
 .(عور الم ن ا إ ا  ند  مال تو  لاا  تف اا مة 

دن)الةو  الاالاةال الل لاد  عودر مل الود ا  الكادإل  المل مجودل اِ هللا ال ر ا دمل إر عةدهلل ( الالا لاد ما  
مالر    دم مدل ممدالاإل الود كد حادم  التلهلل  الالتاوا   المةد  إ ا القلد  طىدن ال ف ة دن تاادر مدل ارحتادنال

 .حوص  مل المنإل
كمن اتفاد  الادالاةال الل لادد عودر مةد  ر اجدالز ارتفدنق عودر إعفدنء محدهلل مدل الود كنء مدل تحمدإل ةوداا 

مع مة ن تلال الحق لتةظام ( مهللةل مو   515م )مل الطىن ال  الا  ا الجهلل  ل  ف ل عاهلل الو كد لناإل 
ةو  عور لاسل الو كد إ ا الجهلل فا دن ود ا ااىدهلل  لكدل اللادهلل  ال ل  الالطىن ال حىا ارتفنق  الك ل 

 144)قهلل احالإل إلر عاهلل الا    مال اللن اد إ ا تالاف   فا  م كنل الاتج   إلا  ةات  ال لد  الا دن لومدنهللال 
 .5(مهللةل مو  

الالددهللال مل هدد ا . اللدد ل  عدد   مل عددهللم  ددمنل الم ددن ا الالودد ا  ممددن اتفددق عوادد  الفا ددنء الالاددنةالةاالل
ند اادددالم عودددر مانوددهلل الوددد الد المدددالازال الوددد د  كمددن مل هةدددن  للددد  ار ددن  الم فالعدددد فدددل هددد ا اِ جمدد

ل كنة   لافد  اللكل ك  ال ا ق ن تلال ل ن ةالع ن مل الاالال  :الوهللهلل الا 
ددن لوفددظ: مة ددن لددال عوددر المىددتلا  غادد  الماددإل ): حددهللام عمدد ال لددل وددلاا عددل ملادد  عددل جددهلله م فالع 

الفدل إىدةنهلله ):  الاه الهللا قاةل  القنإل الحنفظ الدل حجد . ( منل منل الر عور المىتالهللد غا  الماإل 

                                                 
 (.0/25)محم  زكص عب  البر، ط قطر . د: تحف، الفقداء تحقيق(  1)

 (.2/201)، والغاي، القصوى (2/208)ر اي، المجتد  : يراجع(  2)

 (.5/18)المغنص (  3)

 (.361  )المرجع السارق : صالبقم. ، ود(105  )المرجع السارق : أرو زي  رضوان(  4)

 (.655  )السي  عمص السي ، ط الشؤون اإِلسالمي، رمصر . ، والحص، رالعمل ل (5/220)الوسيط لمسندوري : يراجع(  5)
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ةمن ا الى ه ا عل و ا  غا  م فالد  ال الاه مل ا ق مطد ى  دلافد لوفدظ:  لفانل  قنإل الهللا قاةل : الا 
 .1(ر  منل عور مؤتمل)

   الاه الددل منجدد  عددل ا اددق عمدد ال لددل وددلاا عددل (مددل مالهللد الهللالددد فددس  ددمنل عوادد ): المة ددن حددهللام
الفاد  الم ةدر لدل الودلنح الهدال متد ال   التنللد  الدل ل الدد فامدن ): ه  قدنإل الحدنفظ الدل حجد ملا  عدل جدهلل
هددد دددد 154  اللكددل الددل ل الددد ةفىدد  دددد الهددال علددهلل ار لددل ل الددد لددل عالددد الح دد مل مددن  2 كدد ه اللا اددل

  دلا  عةددهلل الددل ملددال  الاحادددر لددل ىددلاهلل  الملددل ز عددد  الملدددل حددنتم  الالجالزجددنةل الغادد هم  لاةمددن ال ادد 
 .  الم إل ه ا ر اتنلع ل 3(االإل حهللا   قلإل احت اق كتل   الر االإل للهلله: ارط الل  القنإل لل  م

اللدم الد   . 4(لدال عودر المدؤتمل  دمنل): غا  مة   ال  عل ملدل لك  العودل الالدل مىدلالهلل الجدنل  مةد 
ن)ل م مطنل   فكنل  ل  إجمنع ن ىكالتا ن   .لو ا المول  مىتةهلل إجمند الفا نء ا( إل لم اكل و اح 

الا  ا كددنل ت ددمال الم ددن ا مطنلف ددن لإِلجمددند فاكددالل لددناس  حتددر اللددال اوددت ا   ا المددنإل  مال اودددت ا 
 هلدددالا إلدددر مل اودددت اا ( مدددة م المنلكادددد الالودددنفلاد)الم دددن ا عودددر ةفىددد   لدددإل إل جمنعدددد مدددل الفا دددنء 

لودد لدلاسل الود ا  منل الم ن ا فل اللاهلل اؤهلل  إلر لاسل اللاهلل ةفى   لاةمن اكتفر الحةفادد الالحةن
فاددا  القددهلل ةددص الفا ددنء عوددر مل الودد ا  الكاددإل عددل ارطدد  المل اددهلله اددهلل اامنةددد فددس ا ددمل إر لنلتلددهلل  

: الزاهلل الحةفادد فدل ود كد المفنال دد فادنلالا. 5الالتاوا   فلاهلل الو كد قن م عور الالكنلد الاامنةد لنِ جمند
الر ا ددمل محددهلل الودد اكال مددن  هددا مددل مددنإل ): ااددالإل الددل  وددهلل. 6مة ددن تاددالم عوددر الالكنلددد الالكفنلددد مل ددن

 .7«(التجن ال لنتفنق
اله ا من اات ا  مازال اللاالهلل دد كمن ىلق ددد لدإل المادزال اللادإل الالمةادق  ال مدل اىدنهم فدل الد ل  ر لدهلل 

ر فاددهلل ظوددم وددنحل   ال هدد ه الددهللةان كو ددن لاىدد  عوددر كفددد الاحددهللال  الهددل )مل اكددالل مىددتلهلل ا لوطىددن ال  الا 
ةمددن عوددر الزالجاددد الالكفتددال همددن الطىددن ال الالدد ل   اللددد ل  قددنإل علدددهلل ار ( ل  فادداالطىددن ال فاددا مال الدد   الا 

 .8(لال تو  المدنإل كنل  منة  عواةن  فكا  ر اكالل  لح  لةن): العلادهلل ار الةدن عم    ل ار عة من
ةفىد  المل جنةدا  طد  فد ل اودت اا ال دمنل عودر الم دن ا مال الود ا  ادؤهلل  إلدر تاااد  الالدد اللادهلل 

مل الا ا  إلر عاهلل الا   ال   اكالل فا ن المات    دنمة ن  اللكةد  فدل مانلدإل  لد  ر ادهللفع م   لد  
لوما    الا  ا تحالإل إلر عاهلل الا   ف ل ماد فن هللال زا هللال تلتل  مل ال لدن المحد م  ال الللد ال فدل اللادالهلل 

 .لنلمانوهلل الالملنةل ر لنالفنظ الالملنةل

                                                 
 .القارض: ، وقيل(هو م ر : يلوق)كذا فسر فص آخر رواي، ال ارقطنص، . والمغل هو الخائن: ، وجاء فيه(0/13)التمخيص الحبير، ط الطباع، الفني، رالقاهرة : اةظر(  1)

 (.0/13)التمخيص الحبير (  2)

 (.380، 2/335)ميزان االعت ال لمذهب ص، ط دار المعرف، ربيرو  (  3)

 (.11    0/18)التمخيص الحبير (  4)

 (.253    251  )، والع ة غر  العم ة (5/23)، والمغنص الرن ق ام، (3/235)، والروض، (5/053) اغي، ال سوقص : يراجع(  5)

 (.3/0533)، ور ائع الصنائع (1/651)فتح الق ير : يراجع(  6)

إةبه يضبمن،  ةبه قصبر إذا لبم وأما من قصر فص غصء، أو تع ى فدو ضامن مثل أن ي فع ماالً من التجارة فال يشبد  وينكبره القبارض ف»: وأما عن  التع ي والتقصير فدو ضامن، وضرب مثاالً جيً ا فقال ارن رغ (. 2/251)ر اي، المجتد  (  7)

 .«يشد 

 .إسناده صحيح: ا زهري، رالقاهرة، وذكر رأةه رواه مالك فص الموطأ، والشافعص، وال ارقطنص، وقال الحافظ ارن  جر. ط(. 3/3)ةيل ا وطار (  8)
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اتجد  فاد  اللد  كدإل م لنحد  ف ةد  قد    مال مةد  : هللفع منل  إلر عنمدإل القدنإل القهلل ةصا الفا نء عور مة  لال
ل قدنإل): مان  د فنىهللال عور طس  لادة م؛ قدنإل الودا زا  قن  دت  عودر مل الد ل  كود  لدل  مال كود  : الا 

ل  لاإل الا ا   ال مال الع  عور اروت ا  فل ال ل  ف  ا و ا الد ل  احدهللهمن فادهلل ود ا مدن اةدنفل 
ل هللفددع إلادد  ملف ددن القددنإلمات ددنه فلاددإل   تودد   فادد  الالدد ل  كودد  لدد  ف ددال قدد   رحددق لدد ا المددنإل فددل : الا 

ال ل   ال الوفظ موت   لال الا ا  الالا   القهلل ق ل ل  حكم الا   فنةلاهلل الا   ل  كوفظ التمواد  
ل قنإل. لمن كنل موت ك ن لال اللاع الال لد إ ا ق ل ل  ال مل كنل لال ن ل؛ ف ال تو   فا  الال ل  كو  ل: الا 

 .1(...ل نعد  ال الفظ موت   لال الا ا  الالل نعد القهلل ق ل حكم الل نعد فكنل ل نعد
: العةدهلل الودنفلل(. الحةفادد)اللال و ا جماع ال ل  لوم ن ا ف دال قد   عةدهلل مودحنلةن ): القنإل الكنىنةل

لم ددن لد الجدد  قاللدد  مل ا(. القددهلل  ك ةددن مل فادد  تفودداس  )هددل م ددن لد فنىددهللال اللدد  مجدد ال م ودد  مددن إ ا عمددإل 
عاددهلل ودد كد فددل الدد ل  فودد ا قاددع الودد كد فا ددن اكددالل ودد ا ن فنىددهلل ا  اللةددن مةدد  إ ا لددم امكددل توددحاح ن 

ن؛ اة  متر لملةر الا    الاللل ال فل اللاالهلل لملنةا ن العور ه ا إ ا و ا جماع . م ن لد توح  ق   
 .2(ال ل  ل ا المنإل ف ال إل ند عةهللةن لالجالهلل ملةر اِ ل ند

لنل دددمنل إ ا لدددم اكدددل هةدددن  اتفدددنق لدددال الاددد فال عودددر اودددت اا ( اللةددد )الوددد ا   تادددالد الم دددن ا مال
 .ال منل  اللكل الم ن ا م اهلل مل اام ل  ا المنإل فتاالد لنل منل فمن الحكم فل ه ه المى لد

 :ل  ه المى لد حنلتنل: لوجالاا عل  ل  ةاالإل
ِطإَل الم ن ا ه ا الو ا التاالعل فدل اللاد: الحنلد اااللر*  هلل ف د ا ر اجدالز  اةد  ادهللطإل  دمل مل ُاهلل 

المىدد لد الىددنلاد حاددم  ماةددن مل الفا ددنء قددهلل اتفاددالا عوددر عددهللم جددالاز مل ات ددمل عاددهلل الم ددن لد اوددت اا 
 .ال منل

مل اتادالد الم دن ا لنودت اا ال دمنل عودر ةفىد  للدهلل اللادهلل مال للدهلل الطىدن ال هللالل مل : الحنلد ال نةادد* 
منلكاد قانى ن عور جالاز تاالد الالهللاع الالمكت   ل منل مدن فدل ا لا اللاهلل ل   ف  ا مجنزه لل  فا نء ال

إ ا اددند اللنمددإل ل ددمنل ):   جددنء فددل ملددال ااحكددنم3اددهلله إ ا كددنل هدد ا التاددالد غادد  مودد الا فددل اللاددهلل
  ال كد  التجالددل 4(المنإل امتةع  ل  عةهلل ااك  ال  المجنزه الان ل ملال الما    الالافا  عوا  الل عتنا

ةلدم اوزمد   لتل عد  لد   اةد  ملد ال  التزمد   الااودإل مل : محدهللهمن: اللالالتجالدل مل فل ه ه المى لد قد
مددل التددزم وددا  ن لزمدد   الال دددنةل ر اوزمدد  اةدد  ودد ا مةددن ي لمات دددر اللاددهلل   ددم  كدد  التجالدددل مل الادددالإل 

 .5المو ال  هال عهللم ال منل

                                                 
 (.5/38)المغنص : ، ويراجع(6/085)المدذب (  1)

 (.8/0133)ر ائع الصنائع (  2)

 (.625  )عب  الستار أرو غ ة، ط دل، البرك، . المضارر، الشرعي،، إع اد عز ال ين محم  خوجه، ويراجع د: ، ويراجع(2/532)الحكاح، ط عيسى الحمب ص القاهرة معين : يراجع(  3)

 (.2/532)معين الحكاح (  4)

 (.6/231)المواه  عمى غر  التاوي لمصنداجص (  5)
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نء  للد  الالطس  هةن فل لزالم ه ا الو ا عور الم ن ا كمدن اظ د  مدل علدن ا  المنلكادد حادم جد
محدهللهمن ةلدم اوزمد   لتل عد  : م  فدل لدزالم غ مد  قدالرل... الادالد لاد م فدل قد ا  ةلدم  الر: )ةوالو م

 .1(...ل   الاة  مل ال  التزم   الااوإل مل مل التزم وا  ن لزم   الال نةل ر اوزم 
ا ةفدل المل هةن فوال تم اللاهلل لال الم ن ا ال ا المنإل اللم االجهلل لاة من و ا   دم حدهلل   الطىدن ال فادن

الم دددن ا لتلدددالا   ا المدددنإل  مل منلددد  فدددس م ى مل فاددد  منةل دددن وددد عا ن  ال لددد  احدددهللم عةدددهللمن اكدددالل 
الم ن ا تنج  ا كلا  ا  ال ا المنإل  ا منإل قواإل  مال لد  حنجدد الظد ال  طنودد  فدهللفع لد   مل منلد  هللالل 

الكد ل  اامد  و ا  م طى  التحمإل الم ن ا الطىن ال ف  ا جن ز لإل هال لم نلد ال لد غا  المو الاد  
لدددال  مى الم دددن ا مةددد  فدددل حنلدددد ت دددمال م لدددنا اامدددالاإل الوددداا ال ىدددااع  ددد   كلاددد  عودددر مودددنلح  
التجن اد  الاةهللفع الهال قنهلل  عور  ل  لتحمإل ه ه الطىن ال فس منةع مة  و ع ن  م إل من حهللم مل طىن   

دددد فنجتملدد  مجددنلل  لددلل  اللةددال  اِ ىددسماد جدد اء اة اددن  لةدد  ارعتمددنهلل الالتجددن ال دددد كمددن هددال ملدد ال 
اِ هللا ال مددع الجملاددن  اللنمددد لتودد  اللةددال  الللددهلل المةنقوددن  المىتفا ددد  مى المىددنهمالل مل فددل تحماددإل 

مفنىدهلل كلاد ال قدهلل ت دهللهلل اللةد  لنرة ادن   ففال دالا مجودل اِ هللا ال  الللدهلل عد   ( المدالهللعال)م لنا اامالاإل 
تحمو ن مل لنا التل د ال عنادد المودنل   المال الد عور ها د ال قنلد الو عاد الافا  عور  ل  الاعتل  

 .2الهلل ء المفنىهلل
 

 : الحاالت التي يجب فيها الضمان 
إل ااوددإل المجمددع عوادد  لددال الفا ددنء هددال مل الم ددن ا الالودد ا  غادد   ددنمةال  المل اددهللهمن اددهلل : قوةددن

ر ن هددن مددل ممنةددد مددل حاددم الملددهللم  اللكددل الفا ددنء  كدد الا حددنر  ك ادد ال المىددن إل ف عاددد اكالةددنل  ددنمةال 
الطىدن ال  ال لد  م دإل التلددهلل  الالتاودا   الالطانةدد الاِ همددنإل  العدهللم حفدظ اامددالاإل  المطنلفدد ود الا اللاددهلل 

  العددددهللم لدددد إل الج ددددهلل الماوددددالا لتحااددددق الدددد ل   المطنلفددددد مات ددددر عاددددهلل  (الوددددالا   الااةظمددددد الم عاددددد)
 .الم ن لد الالو كد

ةةدددن ةددد ك  هددد ه الحدددنر  كدددسًّ عودددر اةفددد اهلل التلدددهلل  الاِ همدددنإل  اللك: الهددد ه الحدددنر  امكدددل توطاوددد ن فدددل
 :لت واو ن الو عل   م ةاالم لتوطاو ن فل  ط  اللحم

 

 : مخالفة التصرفات التي يقتضيها عقدا الشركة والمضاربة : الحالة األولى 
القدهلل  كد  فا نؤةدن التود فن  التددل اات دا ن عادهلل الود كد العادهلل الم ددن لد  فلاةدالا مدن اجدالز مة دن  المددن ر 

 .  ا طنل  الم ن ا مال الو ا  ه ه التو فن  فاكالل  نمة ناجالز  ف

                                                 
 .المصادر السارق،(  1)

عمص السالوس، والشيخ عب  القادر العماري، كما  ضر البا ث أيًضا وقب ح ورقب، : يوسف القرضاوي، وا ستاذ ال كتور: مصرف قطر اإِلسالمص الذي تتكون هيئ، الرقار، الشرعي، من فضيم، ا ستاذ الجميل ال كتور   ث ذلك رخصو (  2)

 .5/1/6110ق ه  المواف65/62/6360محضر االجتماع المشترك رتاريخ :  ول الموضوع، اةظر
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القددهلل مجددنهلل اللسمددد الكنىددنةل فددل  كدد  مددن اجددالز لوم ددن ا المددن ر اجددالز فددل حنلددد الم ددن لد الماواددد  
 .ماواد  المااهللال: مل الم ن لد ةالعنل: الالم ن لد المااهللال  الة ك   ل  ل اجنزي  حام  ك 

 ن لد مل غا  تلاال اللمإل الالمكدنل الالزمدنل الودفد اللمدإل المدل مل اهللفع المنإل م: فنلم ن لد الماواد
 .ط  ه ا المنإل الاعمإل ل  عور مل من  زق ار مل  ل  ف ال لاةةن: النمو   م إل مل ااالإل

 .مل الال وا  ن مل  ل : الالم ن لد المااهللال
 :التو ا  الم ن ا فل كإل الاحهلل مل الةالعال اةاىم إلر م للد مقىنم

. اعمددإل ل مادد  فادد : المودد  مددل غادد  الحنجددد إلددر التةودداص عوادد  الر إلددر قددالإلقىددم مةدد  لوم ددن ا مل 
القىدم مةد  مدن لد  مل . القىم مة  من لال ل  مل المإل  اللال قاإل ل  اعمإل فا  ل ما  إر لنلتةوداص عواد 

ل لدم ادةص عواد  ل ةدص . المو  إ ا قاإل ل  اعمإل فا  ل ماد   الا  القىدم مةد  مدن لدال لد  مل المود   مى دن الا 
 .عوا 
م  الم دددن لد )ن الاىدددم الددد   لوم دددن ا مل الموددد  فدددل غاددد  التةوددداص عواددد  الر قدددالإل اعمدددإل ل ماددد  ممددد

ف ددال مل اوددت   لدد  الالاددع اةدد   جدد ه للمددإل هددال ىددلا حوددالإل الدد ل  الهددال (: الماواددد عددل الودد ا الالااددهلل
 ...الو اء الاللاع  الك ا الماوالهلل فل عاهلل الم ن لد هال ال ل  الال ل  ر احوإل إر لنلو اء الاللاع

فددل الم ددن لد الماواددد فوددال لدد  مل : ممددن الاىددم الدد   لددال لوم ددن ا مل المودد  إر لنلتةودداص عوادد 
اىتهللال عور منإل الم ن لد اللال اىدتهللال لدم اجدز عودر  ا المدنإل الاكدالل هللاة دن عودر الم دن ا فدل منلد  

عور  ا  ال ارىتهللاةد إ لن  زانهللال فل  مل المنإل فل غا    ن  ا المنإل لإل فا  إ لن  زانهللال  منل
المنإل فل غا    نه؛ ال  مل الموت ى  مل المنإل  م هو  الموت   قلإل التىوام فد ل الم دن ا ا جدع 
إلددر  ا المددنإل لم ودد   فوددال جددالز لنرىددتهللاةد عوددر الم ددن لد الزمةددنه زاددنهللال  ددمنل لددم ادد   لدد  الهدد ا ر 

 .اجالز
ل لددم اددة فنلم ددن لد الالودد كد : ص عوادد ممددن الاىددم الدد   لوم ددن ا مل المودد  إ ا قاددإل لدد  اعمددإل ل مادد  الا 

الالطوددا فوددد  مل ادددهللفع مدددنإل الم ددن لد م دددن لد إلدددر غاددد ه  المل اودددن   غادد ه فدددل مدددنإل الم دددن لد وددد كد 
المل اطوا منإل الم ن لد لمنإل ةفى  إ ا قنإل لد   ا المدنإل اعمدإل ل ماد  اللدال لد  مل المدإل ودا  ن . عةنل

 .مل  ل  إ ا لم ااإل ل   ل 
م ددإل المح مددن  كنلماتددد )فودد اء مددن ر امودد  لددنلال  : ل المودد  موددس  ممددن الاىددم الدد   لددال لوم ددن ا م

 ...  المن ر اجالز لال  فا  إ ا قل  (الالهللم الالطم  الالطةزا 
حكددم الم ددن لد الماواددد فددل جماددع مددن الوددفةن ر تفن ق ددن إر فددل قددهلل  : فحكم ددن: الممددن الم ددن لد المااددهللال

ل ااوإل فل الو الا اعتلن هن من ممكدل  لادالإل الةلددل الااوإل فا  مل الااهلل إل كنل مفاهلل ا ا ل  ا. الااهلل
  فاتااهلل لنلم كال  الالار ماودا ن فامن ال اءه عور ااوإل (المىومالل عةدهلل و الا م): وور ار عوا  الىوام

المل ددالهلل فددل الماوددق حاددم إ ا قاددهلل لددلل  المدد كال  مةدد  الاددر ماوا ددن فامددن عددهللاه كنللددنم إ ا طددص مةدد  



 25                       - دراسة فقهية اقتصادية - ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العمالء وتعويضهم عن األضرار الناجمة

 علي محيى الدين القره داغي. د.أ                       
  

 

دن فامدن ل لدم اكدل مفاددهلل ا ر ا لد  لدإل الادر ماوا دن ال مدن ر فن دهللال فاد  لاددال  لل د  مةد  الادر عنم  ال اءه  الا 
 .الموحق لنللهللم

إ ا هللفدع  جدإل إلدر  جدإل مدنر  م دن لد عودر مل المدإل لد  فدل الكالفدد فودال لد  مل : الا  ا ع فةن ه ا فةاالإل
تطتوددد   مدددل ملفدددنظ الوددد ا المةددد  وددد ا مفادددهلل ال اامدددنكل( عودددر مل)المدددإل فدددل غاددد  الكالفدددد  ال قاللددد  

 ...1لنل طص الالاسء الك ا فل الىف  طا  فالتل 
التود فن  الجدن زال الغاد  الجدن زال لوود ا  الالم دن ا ( هدد401  )القهلل لطص اِ منم الىاهلل  الحةفدل * 

ن اال ن فانإل   :الاجالز لوو ا  مل افلإل فل منإل الو كد ىتد عو  وا  ن: توطاو 
 .مل الاع الاوت  : محهللهمن
 .الا ت لمل ا هل : الال نةل
 .مل اؤج  الاىت ج : الال نلم
 .مل اااإل اللاع الالو اء: الال الع

 .مل االلل إةىنة ن الىولد لمن اوت اه: الالطنمل
 .مل او   إةىنة ن فامن اوت ى: الالىنهللل
 .مل االهللد المنإل مل الو كد: الالىنلع
 .مل الا  وا  ن مل منإل التجن ال: الال نمل
 .كدمل اىتل ع منر  مل منإل الو  : الالتنىع
 .مل الاع لنلةاهلل الالةىا د: الاللنو 

 .مل الاع لنا منل الالل ال : الالحنهلل  عو 
 .مل ا  ل لوللهلل مل منإل الو كد فل التجن ال: الال نةل عو 
 .مل االكإل فل اللاع الالو اء: الال نلم عو 
 .مل اهللعال محهلل ا إلر الالنم: الال الع عو 

 .مل ا هلل  الولء الاىا : الالطنمل عو 
 .مل اتوهللق لولء اىا : الالىنهللل عو 

 :الر اجالز لوو ا  مل افلإل فل منإل الو كد ا ةل عو  وا  ن
 .مل ر اون   فا  إةىنة ن: محهللهمن
 .مل ر اهللفل  إلر  ط  م ن لد: الال نةل
 .مل ر اا   مة  محهلل ا: الال نلم
 .مل ر اطوا مع منل : الال الع

                                                 
 .رإيجاز غ ي ( 0103    8/0135)ر ائع الصنائع لمكاساةص (  1)
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 .مل ر احنلدل فا  محهلل ا: الالطنمل
 .  من ر ااهلل  عور لال مل ر اوت  : الالىنهللل

 .الاللااد تطص الللاهلل
ن لطوالص الم ن لد من اجالز لوم ن ا المن ر اجالز فانإل*   :اللطص ما  

 :الاجالز لوم ن ا مل المإل فل منإل الم ن لد ىللد عو  وا  ن
 .مة ن اامال  الىتد عو ال  الىنلاد

ىدنف  لمدنإل الم دن لد قوداس  اجالز لوم ن ا مل اةفق عور ةفى  مدل مدنإل الم دن لد إ ا : الالىنلع عو 
كددنل المدددنإل مال ك اددد  ا  فددل مكوددد  الوددد ل  ال كاللددد  الر اةفددق مة دددن فدددل احتجنمددد  الهللطاللدد  الحمدددنم الفدددل  مدددل 

 .ااهللالاد الةحالهن
ن  .اللال ل  مل اةفق مة ن من هللام ماام 

فددق القدنإل منلدد  الالواددم لددل ىددلهلل إ ا مك دد  المددنإل الاحتمددإل مةفددق الا  ا قددإل لددم اةفددق إر مددل مددنإل ةفىدد  المددن مة
 .ف ة  ر احىا مل حود  لح 

 :الر اجالز لوم ن ا مل المإل فل منإل الم ن لد  س د عو  وا  ن
 .ا ةل عو  من  ك ةنه فل كتنا الو كد مة  ر اجالز لوو ا  مل افلو  فل منإل الو كد

 .ر اجالز ل  مل اىتهللال عور منإل الم ن لد مك   مل منإل الم ن لد: الال نلم عو 
اعمإل ل ما  فاجالز ل  مل اون   فا ن إةىنة ن الاهللفل ن إلدر غاد ه م دن لد فدل قدالإل  اللال قنإل ل   ا المنإل
 .ملدل حةافد الموحنل 

اعمدإل ل ماد ؛ مل الادع لنلةادهلل الالةىدا د اللنا مدنل : إل ملةدر قاللد : الر اجالز  ل  فل قالإل الواخ  الاادالإل
 .الالل ال  الةحالهن

 .ل  للهلل  ل الا  ا ة ر  ا المنإل الم ن ا عل اللاع الالو اء فس اجالز 
 .الممن لاع من اوت ى؟ فوال ل  مل اة نه عل  ل 

 .اللوم ن ا مل الاع حتر اتحوإل المنإل فال    مل المنإل الال ل 
 .الىالاء ة نه مال من  فل قالإل ملدل حةافد الموحنل 

فوددال لدد  مل الاددع  الهددال قددالإل (  ا المددنإل)لدد  مل اة ددنه الا  ا مددن  : الفددل  الااددد عددل ملدددل حةافددد مةدد  قددنإل
 .الواخ

ل كنل فا ن  ل  اقتىمنه لاة منف  .1 ل لم اكل فل تو  الل ال   ل  ف ل تكالل ل ا المنإل  الا 

                                                 
 (.530    6/503)النتف فص الفتاوى لإِلماح السغ ي (  1)
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الك ل  اام  فل لااد الم اها حام مل هةن  تو فن  اجالز لوم ن ا مل ااالم ل ن هللالل إ ل طنص  
التوددد فن  ر اجدددالز لددد  اِ قدددهللام عوا دددن إر لمالافادددد  ا المدددنإل  الىدددة ك   لددد  عةدددهلل كسمةدددن عدددل  دددمنل 

 .الم ن ا إ ا طنل  مات ر اللاهلل مال و الا اللاهلل
الر اكنهلل اام  اطتو  فل الو كد حام إل الو ا  الالم دن ا كسهمدن الكادإل ددد كمدن ىدلق ددد المل الانعدهللال 
اللنمد فامن اجالز لوو ا  مل المو  فدل الود كد الماوادد هدل مل الود كد تةلادهلل عودر عدنهللال التجدن   جدنء 

... إل فدل مدنإل الود كد كدإل مدن لوم دن ا مل المود  فدل مدنإل الم دن لداللد  مل المد»: فل لهللا ع الودةن ع
ال تودد   الودد ا  مقددالى مددل تودد   الم ددن ا المعددم مةدد   فمددن كددنل لوم ددن ا مل المددإل فنلودد ا  

 .1«ماللر
المل جنةا  ط  ف ل الو ا  مقالى مل الالكاإل  الل ل  اجالز ل  مل التو فن  فل حنلد الو كد الماواد 

الالالكادإل فدل الم دن لد الماوادد الالالكنلدد  فمد س  ر اجدالز لوم دن ا مل ادهللفع مك   ممن اجالز لوم دن ا 
كمن مل الالكادإل لنلود اء . إر ل  ل طنص  لاةمن اجالز لوو ا   ل ( عةهلل الجم ال )المنإل لم ن ا  ط  

 .2ر امو  مل االكإل غا ه  لاةمن اجالز لوو ا  مل االكإل غا ه لنللاع الالو اء
 

 :يك وعالقتها بالضمانأنواع تصرفات المضارب والشر 
 .الم ن لد الماواد  الالم ن لد المااهللال:  ماةن مل ملظم الفا نء قىمالا الم ن لد إلر ةالعال

هدددل مل ادددهللفع  ا المدددنإل المدددنإل إلدددر الم دددن ا مدددل غاددد  تلادددال اللمدددإل الالمكدددنل : فنلم دددن لد الماوادددد
 .الالزمنل  الوفد اللمإل  المل اتلنمإل مل 

مل ر اتددنج  فددل الح ادد   مال مل اتددنج  فددل الامددنف : الد مددل التودد فن ف ددل مل اااددهلله لةدد: الممددن المااددهللال
فاددددا  مال لزمددددنل ملددددال كنلة ددددن   مال فددددل فوددددإل مددددل الفوددددالإل هللالل ارطدددد   مال اؤقدددد  لدددد  القت ددددن محددددهللهلل ا 
لوم ن لد كىةد مال و    مال اااهلله لنلمكنل كنلتجن ال فل الهللالحدد مد س  هللالل غا هدن  مال التجدن ال فدل المدهللل 

هلله ل وطنص ملاةال م إل مل اتلنمإل مع محمهلل فاا  مال مل اتلنمإل مع ف د ملاةدد مدل هللالل الا ى  مال ااا
 .التجن  مال ةحال  ل 

 .قاهلل ةالد اللمإل  الالزمنل  الالمكنل  الالمتلنمإل مل : فنلااالهلل إ ل م للد هل
ا الااوددإل فادد  مل الااددهلل إ ): ف دد ه الااددالهلل جددن زال مددل حاددم الملددهللم  المل ااوددإل فا ددن اِ فددنهللال قددنإل الكنىددنةل

ال لد  للهلللدد الملتلد ال ود ع ن مدل الكتدنا . 3(كنل مفاهلل ا ا ل   الَّ ااوإل فل الو الا اعتلن هن من ممكل
َاددن : الالىددةَّد عوددر اعتلددن  الودد الا؛ حاددم مم ةددن ار تلددنلر لنلحفددنظ عوددر ارلتزامددن  جمال ددن فاددنإل تلددنلر

                                                 
 (.3/0516)ر ائع الصنائع (  1)

 (.5/0)، والمغنص (3/282)الروض، ، و(231  )، والقواةين الفقدي، (22/25)ر اي، المجتد  : ، ويراجع رقي، المذاه  فص(3/0516)ر ائع الصنائع (  2)

 (.8/0126)ر ائع الصنائع (  3)
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ُفالا  ِلنل ُلُاالهلِل ُمِحوَّ   لَ  دا هلِل اَلَمة دُتم  ُحدُ مل َما َ ن الَِّ اَل  َمُةالا  َمال  ُكم  َلِ اَمُد اَاة َلنِم ِإرَّ َمدن ُات وَدر َعوَدا ُكم  َغا دَ  ُمِحو دل الوَّ
ُكُم َمن ُاِ اهللُ  ِإلَّ الوََّ  َاح 

 .3  الغا   ل 2(المؤمةالل عةهلل و الا م):   القنإل الةلدل وور ار عوا  الىوام1
لاادالهلل  الاعتلدن هم مل ااودإل فا دن هدال اِ فدنهللال ددد قدهلل اطتوفدالا غا  مل الفا نء دد مع إق ا هم لتاااهلل الم ن لد 

فل الو ا المفاهلل تالىل ن الت ااا ن  فمة م مل اعتل  التاااهلل لوة  ملال  مال لمتلنمدإل ملدال  مال لمكدنل 
الهدإل الادإل مل دن . ملال مدل الاادالهلل الةنفلدد  فدل حدال  هدا لل د م إلدر مة دن مدل الاادالهلل ال دن ال فتوادر

ن؟ عور ط  .4س  فامن لاة ماللاهلل ما  
 :اللنلةظ  فل مقالاإل الفا نء اظ   لةن ةالعنل  ط ال

ن عنم ن  ال ل  ل ل افال   ا المنإل الم ن ا فل كدإل ممدن اد اه لد ل : مالل من الم ن لد المفال د تفالا  
فال   إلا  مم  الم ن لد فل منلل ه ا لتلمإل فا  حىا من ت اه  فادهللطإل فدل هد ا التفدالا  : ااالإل ل 

متلدددن   عواددد  لدددال التجدددن  الفاددد  مودددوحد لوم دددن لد  ال لددد  ادددهللطإل فاددد  مودددن كد الااددد  مال كدددإل مدددن هدددال 
 .5م ن لت  حفظ منإل الم ن لد لمنإل ةفى 

الم ددن لد الم  الةددد لدد  ل ودد ا   م ددإل مل اددهللفع  ا المددنإل المددنإل المددنإل إلددر الم ددن ا لالمددإل : الال ددنةل
قدد ا   الحاة دد  اكددالل لوم ددن ا الحددق فددل م ةدد  لدد  لنل لددد  الالوددهللقد  الارىددتهللاةد  الا ِ : فادد   الااددالإل لدد 

 .الم  الل فا  مع الحفنظ عور حاالق  فل الم ن لد الماواد الالمفال د
ددن تدؤهلل  إلددر مل اكدالل لوم دن ا حددق مك د  مددل حاد  فددل  دن عنم  الالتحاادق مل الم دن لد المفال ددد تفالا  

  ال الم ددن لد الم ددن لد الماواددد  الممددن الم ددن لد المدد  الل فا ددن لدد  ل ودد ا  فواىدد  م ددن لد ماواددد
 .الماواد تلةل عهللم الجالهلل م  قاهلل ر لنلتالىع  الر لنلت ااق

الالم دددن لد الماادددهللال لاادددالهلل ت ددداق مدددل هللا ددد ال توددد فن  . الم دددن لد الماوادددد: المدددل هةدددن فدددناةالاد  س دددد
ددن  مال المدد  الل ل ددن التددل تالىددع هللا دد ال تودد فن  الم ددن ا . الم ددن ا ددن عنم  الالم ددن لد المفال ددد تفالا  

الحق مل اتو   تو فن  كنل لد الارىتهللاةد مع مة  ر اتحاق ه ا الحق فامن لال كنة   حتر تلال ل 
 .الم ن لد ماواد

 

 :ال منل فل ه ه ااةالاد ال س د
ممددن فددل الم ددن لد المااددهللال فدد  ا طددنل  الم ددن ا مددن اوددت ا  عوادد   ا المددنإل فطىدد  ف ةدد  اكددالل  ددنمة ن 

  الفدل غاد  الاادالهلل تلادر محكدنم 6ودر حدق  ا المدنإللنرتفدنق  ال هد ا التود   ادهللطإل  دمل التلدهلل  ع
 .الم ن لد الماواد

                                                 
 .6االي، : سورة المائ ة(  1)

 .الح يث سبق تخريجه(  2)

 (.6216، 2/6613)مب أ الرضا فص العقود، ط دار البشائر : وق  فصمنا القول فص هذه المسأل، فص رسالتنا(  3)

 (.83  )عز ال ين محم  خوجه، ط دل، البرك، : ، والمضارر، الشرعي،، إع اد(63/031)، وتكمم، المجموع (2/208)لمجتد  ، ور اي، ا(8/0106)ر ائع الصنائع : يراجع(  4)

 (.8/0125)ر ائع الصنائع (  5)

 .المصادر السارق،(  6)
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ف ل من فال   فا   ا المنإل الطى  هللالل تلهللو مال تاوا  فس ا مل  الفل : الممن فل الم ن لد المفال د
 غا  الم  الل فا  اكالل حكم  حكم الم ن لد الماواد

 :ماوق اللاهلل الالتل ر اجالز  الهلالممن فل الم ن لد الماواد فة ك  مهم التو فن  التل اجالز ل ن ل
 

؛ ِ اسق اللاهلل من هللام ةادهلل ا ةة البيع والشراء لسائر أنواع التجارات في سائر األمكنة مع سائر الناس 1
ىدددالاء كددددنل الملادددالهلل عوادددد  ىددددوام ن  مم ملال دددن  اللدددد مل الم دددإل  الهدددد ا جددددن ز لنرتفدددنق  ال الماوددددالهلل مددددل 

 .1لنللاع الالو اءالم ن لد هال ال ل   الهال ر اتحاق إر 
  فد ها المنلكادد الالودنفلاد  الالحةنلودد فدل ةة وهل يملك البيع نسيئة بمطلق المضةاربة  فية  اخةتالف 2

فدل حدال  هدا ملدال حةافدد  المحمدهلل فدل  الاادد إلدر مةد  .  الااد  الونحلن ملدل حةافد إلر مة  ر امو   لد 
 .2امو   ل 

امو  فل الم ن لد الماواد اللاع لنلةىدا د إر إ ا  قالإل الجم ال  الان ل ل ل الم ن ا ر: الال اج  هال
ددن  العوددر  ددالء  لدد  إ ا طددنل  فاكددالل  ددنمة ن لوطىددن ال التددل تحاادد  ال مات ددر  م ل لد  فادد  إ ة ددن طنو 
اللاهلل تحااق ال ل   الال مل المؤجإل قهلل ر احوإل  فاكالل الم ن ا هال المىؤالإل عة  فاا كنلالكاإل فامن 

ال الةن ا ر اجالز ل  التو   إر عور الج  الطدا الارحتادنا  الفدل  لال لند ةىا د حام ر اجالز ل  
 .الةىا د تا ا  لنلمنإل

 (م  الالل ال   ر اتانلل الةنل فل م و ؟) ةة وهل يملك المضارب البيع والشراء بالغبن الفاحش 3
ةدد  ر ممددن الودد اء لدد  فوددال مددل حادد  عةددهلل الجماددع  الممددن اللاددع فلوددر طددس   حاددم  هددا الجم ددال  إلددر م

العةددهلل لل دد م اكددالل اللاددع لددناس  اةدد  اكددالل م ددإل لاددع . امودد   لدد   العوادد  اكددالل  ددنمة ن لاددهلل  الددةاص
ن. ااجةلدل ن إ ا لم امكل ال هلل فلوا  الةاص ما     3ال ها ملال حةافد إلر مةد  امود   لد . العور ه ا ما  

ىد  ر عودر الم دن لد  اةد  فد ل اودت ى لمدن ر اتادنلل الةدنل فدل م ود  كدنل مودت ا ن لةف): قدنإل الكنىدنةل
: الممن لال  فلور ارطدتس  لدال ملددل حةافدد الودنحلا  فدل التالكادإل لماودق اللادع. لمةزلد الالكاإل لنلو اء

ر امود  : العةدهللهمن... مة  امو  اللاع ةادهلل ا الةىدا د  اللادلل فدنحف فدل قدالإل ملددل حةافدد فنلم دن ا ماللدر
 .4(و اللاع لنلةىا د  الر لمن ر اتانلل الةنل فل م 

  ه ا هال من  ها إلا  الودنفلاد الالحةنلودد ةة السفر بالمالي فال يجوز ل  السفر بالمال إال إذا أذن ل  4
فل الج   ال فدل الىدف  لنلمدنإل طاد  ا التا اد  ا لد   فدل حدال  هدا الحةفادد الالمنلكادد الالحةنلودد فدل الجد  

                                                 
 (.5/01)، والمغنص (5/23)، والروض، (0/5223)، و اغي، ال سوقص (8/0131)ر ائع الصنائع (  1)

 (.2/083)، والمدذب (5/661)، والم وة، (5/01)، والمغنص (2/213)، ور اي، المجتد  (8/0130)الصنائع ر ائع (  2)

 (.2/213)، ور اي، المجتد  (62/022)، والبيان والتحصيل، ط دار الغرب ربيرو  (81    0/88)، ورمغ، السالك (5/623)، والروض، (5/01)، والمغنص (8/0131)ر ائع الصنائع (  3)

 (.3/022)، ويراجع الحاوي لمماوردي (8/0131)ر ائع الصنائع   (4)
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ال فددل الا اددق إلا ددن ر طادد  الفددق إلددر جددالاز الىددف  لدد  مددن هللام ىددف ه إلددر ج ددد  مةددد ر اتلدد   فا ددن  م
 .1ظة 

الة ى  جحنل الاالإل للهللم جالاز الىف  لمنإل الم ن لد فدل عود ةن الحن د  لمدن ات تدا عواد  مدل هدس  
ل   إ نفد إلر مل ل مكنة  الاانم لنلتحالاس  عل ا اق اللةال  ممن اهللفع الحنجدد إلاد   فكدنل اامد  فدل 

تودود  فكدنل الم دن ا ا دا   مال احتدنب إلدر مطد  الىنلق ولل ن حام لم تكدل هةدن  ودلكن  لةدال  م
المددنإل ملدد   ممددن الاددالم فوددم تلددهلل الحنجددد إلادد   اللدد ل  اةلاددل ارحتاددنا فددس اىددنف  لنلمددنإل الا  ا ىددنف  لدد  
التل   المنإل لوى قد  مال ال س  ف ة  اكالل  نمة ن عة   الل ل  ة ى اللومنء فل الىنلق وهللهللالا فل ه ه 

اللددال لدد  الىددف  فددل مال ددع مطددال  ): ل عودد هم  ااددالإل الددل قهللامدددالمىدد لد مددع عددهللم الجددالهلل اللةددال  فدد
جمال دن  الكد ل  لدال م ل لد  فددل الىدف  ماوا دن لدم اكددل لد  الىدف  فدل ا اددق مطدال   الر إلدر لودهلل مطددال   

 .2(ف ل فلإل ف ال  نمل لمن اتو   اة  متلهللو لفلإل من لال ل  فلو 
  مة م الحةنلودد عودر  الاادد  المجدنزه ن الفقهاءةة البيع والشراء بغير نقد البلد ال يجوز عند جماعة م 5

  العودر الادالإل ااالإل إ ا فلدإل 3ارط الل لةنء  عور مل ال ل  قهلل اتحاق ل   العوا  محمهلل فل  الااتد  ال نةادد
الم ن ا  ل  الطى  ف ة  هال الحهلله اتحمإل ه ه الطىن ال من هللام  الم دن لد ماوادد  ممدن فدل المفال دد 

ر امو   ل  ففلو   فحكمد  حكدم مدن لدال : ف  ا قوةن): جنء فل الماةل فاجالز التكالل الطىن ال عور المنإل 
ل قنإل ل   .4(اعمإل ل ما ؛ فو   ل : اوت ى  مال لند لاا   مل الم إل  الا 

اله ه ال م  ال   امةل  ل  الجنهت   الر ىامن إ ا ةظ ةن فل عو ةن الحن   إلر تاولن  الةاالهلل الت ل ل ن  
مل احتنا فل ه ه المىد لد مدل طدسإل الةظد  فدل ( المجول اِ هللا المال الو ا  )المل هةن فلور الم ن ا 

اللمس  القالت ن ال دلف ن  الت لد ل ن  المدل طدسإل إاجدنهلل ىدود اللمدس   لحادم ر اكدالل جمادع ملنمستد  
 .للمود الاحهللال ف  ا هلا  طى  ك ا  ا  الا  ا فاهلل  ل  ف ال اتحمإل الطىن ال

س اجدالز لوم دن ا الود اء لد ك   مدل  مل المدنإل  ال ف :ةة االستدانةي والشراء بأكثر من رأس المال 6
اِ  ل لم اتةنالإل مك   مل  مل المنإل  الا  ا اوت ى وا  ن فل  مت  و  الو اء الاكالل متحمس  ةتن ج   الر 

 .5اجالز ك ل  ارىتهللاةد  اة ن طن ب مات ر عاهلل الم ن لد
مدل  مل المدنإل  مال اىدتهللال اجدإل التجدن ال ه ا إ ا لم اد  ل لد  ممدن إ ا م ل لد  لنرىدتهللاةد الاودت ى لد ك    

المل مددن اىددتهللاة  ): إلددر مل ارىددتهللاةد وددحاحد( مددة م الحةفاددد)فاددهلل اطتودد  فادد  الفا ددنء فدد ها لل دد م 
اكالل ود كد لاة مدن ود كد الجداله  الكدنل المودت ى لاة مدن ةودفال  اةد  امكدل مل اجلدإل المودت ى لنلدهللال 

                                                 
 (.5/10)، والم وة، (5/603)، والروض، (8/0138)ر ائع الصنائع (  1)

 (.5/36)المغنص (  2)

 (.5/30)المغنص (  3)

 (.5/30)المغنص (  4)

يكبون : أرأيت إن دفعت إلى رجل ألف درهم مقارض، فذه  فاغبترى عبب ين صبفق، وا ب ة ربألفين  قبال»(: 5/635)، وق  جاء فص الم وة، (5/33)والمغنص ، (5/600)، والروض، (5/636)، والم وة، الكبرى (8/0162)ر ائع الصنائع (  5)

 .«غريًكا مع رب القراض، يكون ةصفدا عمى القراض وةصفدا لمعامل عن  مالك
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عال  فتجلإل و كد الجاله  اكالل الموت ى لاة من ةوفال  م ن لد  ال الم ن لد ر تجالز إر فل منإل 
ال ماوق الو كد اات ل التىنال   الىالاء كنل ال ل  لاة من فدل الم دن لد ةودفال مال  س  دن  ال هد ه 

الا  ا ودددن   هددد ه وددد كَد الجددالهي ودددن  الددد مل هللاة دددن ... ودد كد عودددر حدددهللال  فددس تلةدددر عودددر حكدددم الم ددن لد
 .1(عوا من مل غا  م ن لد

 الل إلدر مل  لد  ر اط جد  عدل الم دن لد  الملَّ الدهللَّال اكدالل عودر  مدد  ا المدنإل مدن هللام قدهلل ال ها  طد
م ل ل  الحاة   اوحق لنلم ن لد  ال اللل ال لناىنل اللنلاولد  الال الم دنِ َا قدهلل مقدهللم عودر  لد  لد  ل 

كد الالجداله  الهد ا  ا المنإل فك ة  هال ال   اىتهللاة   الحاة   ر تتاا  الالد اللاهلل مل الم ن لد إلدر ود  
 .هال ال   اظ    جحنة 

اله ا غاد  جدن ز لنرتفدنق  ال  لد  اطدنل  مات در اللادهلل مدل تحاادق الد ل   كمدن : ةة اإِلقراض للغير 7
اللدال لد  ): مل فا  إلحنق     ل ا المنإل مل طسإل عهللم اىت من  ه ا الادهلل  الماد    قدنإل الكنىدنةل

ةمدن اودا  ملنهلللدد مل اا   منإل الم ن لد  ال الا   تلد د فدل  الحدإل  إ  ر اانلود  عدال  لوحدنإل  الا 
 .2(فل ال نةل  المنإل الاا  ر احتمإل التل د

  ال كددإل  لدد  مطددنل  لمات ددر عاددهلل 3الهدد ا غادد  جددن ز لنرتفددنق: ةةةة التبةةرع بالمةةال هبةةةي أو صةةدقة 8
ال الم ددددن لد الالموددددن كد  ال مددددنإل الاادددد  ر احتمددددإل التلدددد د الالتلدددد د لددددال مددددل معمددددنإل الم ددددن لد  

 .الم ن لد ااوهلل ل ن تحااق ال ل 
 .ممن إ ا م ل ل   ا المنإل ف  ا حا   القهلل تةنزإل عة 

ن  ال وللمضارب الحق في االستئجار: ةة االستئجار 9   اة  مل عنهللال التجن  ال  ال ان  التجن ال ما  
 .4الةحالهناِ ةىنل قهلل ر اتمكل مل جماع ااعمنإل لةفى  فاحتنب إلر ااجا   الاىت جن  اللاال   

دن  طد  فدل كدإل مدن احدق لد   :ةة التوكيل 11 مجنز الحةفاد  الالحةنلود فل  الااد لوم ن لد مل االكإل وطو 
مل المود  لةفىدد  اةدد  مددل عددنهللال التجددن   فددل حددال  هددا المنلكاددد الالوددنفلاد  المحمددهلل فددل  الااددد إلددر عددهللم 

اد ه  كمدن مل اللةود    اله ا هال ال اج  فل ةظ    ال الوطص   ل لد  اللدم اد   لا5جالاز التالكاإل
دن  الوطول فل الم ن لد ملتل   فس اجالز تجنالزه إر إ ا م ل لد   ا المدنإل المدل هةدن فد  ا الكَّدإل وطو 

م  فددل )اعمددإل ل مادد  : فتىددلا فددل الطىددن ال فدد ل الم ددن ا اتحمو ددن  إر مل التالكاددإل جددن ز فامددن لددال قددنإل
 .6(الم ن لد المفال د

                                                 
 (.5/602)، والروض، (283  )قدي، ، والقواةين الف(5/33)، والمغنص (8/0161)ر ائع الصنائع (  1)

 (.8/0163)ر ائع الصنائع(  2)

 (.5/605)، والروض، (8/0125)ر ائع الصنائع (  3)

 (.8/0133)ر ائع الصنائع (  4)

 (.5/01)، والمغنص الرن ق ام، (وما رع ها 5/623)، والروض، (8/0133)ر ائع الصنائع (  5)

 (.5/602)، والروض، (8/0163)ر ائع الصنائع (  6)
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ن  ط  عةهلل الجم دال  إر لد  ل لال لوم ن ا الحق :ةة مضاربت  للغير 11   مدن 1فل مل ا ن ا وطو 
عدهللا الج  دن لوحةنلودد ط جد  الان دل حاددم اادالإل لجدالاز  لد 

اعمدإل فددل : لدال قدنإل لد :   لكدل الحةفادد قددنلالا2
ممدن الم دن لد  ):  ل  ل ما ؛ جنز ل  الم ن لد  ممن إ ا لم ااإل  ل  فوال لد  هد ا الحدق  قدنإل الكنىدنةل

 لد  الالولء ر اىدتتلع م ود  فدس اىدتفنهلل لماودق عادهلل الم دن لد م ود   الل د ا فلل الم ن لد م إل الم ن
 .3(ر امو  الالكاإل التالكاإل لماوق اللاهلل  ك ا ه ا

ن  ط  الت تا عوا  طىن ال ف ل الم ن ا  نمل ل   .المل هةن ف  ا  ن ا وطو 
ددن هدد ا الحددق إر إ ا م ل لدد :ةةةة مشةةاركت  بمةةال المضةةاربة مةةع الغيةةر 12    مال فال دد  قددنإل فوددال لدد  ما  

الممددن الودد كد ف ددل ماللددر مل ر اموك ددن لماوددق اللاددهلل  اة ددن معددم مددل الم ددن لد  الالوددلء ر ): الكنىددنةل
  الل ل  ف  ا ت تل  عوا ن طىن ال ف ل الم ن ا  نمل ل ن  الفا  تفوداإل 4(اىتتلع م و   فمن فالق  ماللر

 .5تفواإل الطس  لال الفا نء الر ىامن لال فا نء الحةفاد مةفى م
الجم ال  عور مة  لال لوم ن ا الحق فل مل اطودا مدنإل الم دن لد  :ةة خلط مال  بمال المضاربة 13

اللدال ):   قدنإل الدل قهللامدد6(اة  االجا فل مدنإل  ا المدنإل حا دن لااد ه  فدس اجدالز إر ل  ةد )لمنإل ةفى   
ل قنإل ل  عمإل ل ما  جدنز ا: ل  مل اطوا منإل الم ن لد لمنل   ف ل فلإل اللم اتماز  مة   اة  ممنةد الا 

لدال لد   لد   العواد  ال دمنل إل فلود  : القنإل الودنفلل. ل   ل  الهال قالإل منل  الال ال   الموحنا ال م 
 .7(ال  ل  لال مل التجن ال

طدد  ملف ددن : إ ا كدنل المددنإل ااالإل ر اددزاإل ةادهلل ا فاددنإل لدد   ا المدنإل :ةةةة خلةةط مةةال المضةةاربة بمةةال  خةةر 14
الإل الاكالل حكم من الاحهلل ا الودن  م دن لد الاحدهللال  ممدن إ ا لدهللم  ط  جنز  ل   الا م  الم ن ا إلر اا

ن  فس اجالز ل  ال م عةدهلل الحةنلودد  ال حكدم ااالإل  اللمإل الالتو فن  فل المنإل ااالإل اللم اول  ةن ًّ
ن ل  ف م ال نةل إلا  االجا جل ال طى ال محج من ل ل  ارط   ف  ا  اىتا  فكنل  لح  الطى اة  مطتو 

فىدددهلل  ممدددن إ ا مودددل  المدددنإل ااالإل ةادددهلل ا فاجدددالز  دددم مدددنإل  طددد  إلاددد   لدددزالاإل هددد ا  ودد ا  لددد  فدددل ال دددنةل
ل لم ا  ل ل   ا المنإل فل  م ال نةل إلر ااالإل لم اجز لد   لد  هد ا مدن ةدص عواد  محمدهلل   الملةر  الا 

ددن مةلدددالا طوددا مدددنإل الم ددن لد لمدددنإل 8القددنإل إىددحنق لددد   لدد  قلدددإل مل اتودد   فدددل ااالإل   الالحةفاددد ما  
  الممن المنلكاد فاهلل مجنزالا الطوا إ ا كنل اللنمإل قنهلل  ا عور التجن ال لنلمدنلال اللدم 1الونفلاد   الك ل 9 ط 

ل و ا  فىهلل اللاهلل  .2اللم اكل  ل  و ا ن فل اللاهلل  الا 
                                                 

، والروضب، (3/005)، والحباوي لممباوردي (63/033)، والمجمبوع (0/521)، وال سبوقص عمبى الشبر  الكبيبر (5/633)، والم وةب، (62/022)، والبيان والتحصبيل (0/88)، ورمغ، السالك (5/38)، والمغنص (8/0163)ر ائع الصنائع (  1)

(5/602.) 

 (.5/38)المغنص (  2)

 (.13/ 5)، والم وة، (0125، 8/0163)ر ائع الصنائع (  3)

 (.8/0125)ر ائع الصنائع (  4)

 (.0128، 8/0125)ر ائع الصنائع (  5)

 (.5/632)، والم وة، (5/53)، والمغنص (8/0125)ر ائع الصنائع (  6)

 (.5/53)المغنص (  7)

 (.5/16)المغنص (  8)

 .المضارر، رماله ورمال غيره،  يث جاء فيه المنع من خمط مال (0/23)تحف، الفقداء (  9)
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الممن إ ا م اهلل طوا منل  لمنإل الم ن لد للهلل لهللء اللمإل فاهلل مةل  الجم ال   لكة م لم امةلاله مل مل المإل 
ن  .فل منإل ةفى  ما  

ف  ا لال مل حا  حتدر اللدال م ل لد  فدل  لد   :بيع وشراء المحرمات كالخمر والخنزير ونحوهماةة  15
إل كدنل : فنِ  ل لناإل  الا  ا قدنم الم دن ا لد ل  ف ةد  اكدالل  دنمة ن لود مل المدهللفالد  لكدل ملدن حةافدد قدنإل

للادهلل تتلودق لد   اللنمإل  ما ن و  و اؤه لوطم  اللال  إانه  ال المو  عةهلله اةتادإل إلدر الالكادإل  الحادالق ا
 .3او  و اؤه إانهن  الر او  لال : القنإل ملال االى  المحمهلل

إمدن )ر و  مل مل حق الم ن ا مةد  فدل حنلدد مدن إ ا لدند لنلدهللال  مال مقد   : ةة الرهن واالرتهان 16
اللكدل لدال مدل حاد  مل اد هل مدنإل . مل ااوا ال هل فدل مانلود ( ل  ل  مال عةهلل لل  الفا نء كمن ىلق

ة  احتلنل ل  عل التجن ال  الفا  طا  المجنزفدد  الهد ا هدال الد اج  الد   عواد  جمنعدد مدل الم ن لد  ا
الفا دددنء مدددة م المنلكادددد الالودددنفلاد  فدددل حدددال  هدددا الحةفادددد الالحةنلودددد إلدددر جدددالاز الددد هل الار ت دددنل فدددل 

 .الم ن لد الماواد
طص فدل المددنإل اىدتلمنإل الود: جلدإل الودلء ل دنعد  الفدل ارودداسح هدال: الهدال لاددد :ةةة اإِلبضةاع 17

لااد  عدال   م  مل اددهللفع المدنإل لودطص لاتجدد  لد  لودنحا المددنإل  الاكدالل كدإل الدد ل  لودنحا المددنإل 
ن  .4فاكالل المىت لع الكاس  متل ع 

 القهلل اطتو  الفا نء فل مة  هإل مل حق الم ن ا اِ ل ند مم ر؟
 .إلر جالاز  ل  اة  مل عنهللال التجن ( مة م الحةفاد)ف ها لل  م 
المةد  لدال مدل  5ارط الل إلر مة  لدال  لد  مدل حاد   اةد  لدال مدل مات در الم دن لدفل حال  ها 

حددق الم ددن ا  ال مات ددر عاددهلل الم ددن لد التجددن ال اجددإل الدد ل   الهدد ا لددال فادد   لدد  لدد ا المددنإل فددس 
 .اجالز إر ل  ل و ا   مال لتفالا  عنم إلر  ما 

 .6ام  هلالا إلر عهللم جالاز  ل اله ا جن ز عةهلل الجم ال  من عهللا الحةفاد ح :ةة المقايضة 18
مددة م المنلكاددد )اطتودد  الفا ددنء فددل  لدد   فدد ها جم ددال  الفا ددنء  :ةةةة مضةةاربت  بمةةال رب مةةال  خةةر 19

ال هددا جمنعددد مددة م الحةفاددد إلددر جددالاز  لدد  فددل . إلددر مةددع  لدد  إر لدد  ل طددنص( الالوددنفلاد الالحةنلوددد
اق     مل م ن لت  لمنلال مال إ ا كنل قهلل لاةمن قاهلل ف اق  نلم المةع لمن إ ا تح. الم ن لد المفال د

 .7حهللهلل ل  مج  ملال لةفات 

                                                                                                                                                    
 (.3/023)الحاوي لمماوردي (  1)

 (.0/520)الشر  الكبير مع ال سوقص (  2)

 (.3/023)، والحاوي (5/56)، والمغنص (5/633)، والروض، (8/0103)ر ائع الصنائع (  3)

 (.5/50)، وكنز ال قائق لمزيمعص (0/21)تحف، الفقداء (  4)

 (.5/630)، والم وة، (8/0131)ر ائع الصنائع (  5)

 (.8/0152)ر ائع الصنائع (  6)

 (.63/033)، والمبسوط (5/612)، والمغنص (8/065)، وتكمم، رد المحتار (22/303)، واإِلةصاف (3/005)الحاوي لمماوردي (  7)
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ددن اطتودد  فامددن لددال عمددإل  الالدد   اظ دد   جحنةدد  هددال الدد م  ااالإل  ال مهللاء الوددطص حاةمددن اكددالل متف غ 
 .لوطص  ط   فس اجالز ل   ل  إر مع م ل

  إر إ ا طددن  مددل حاددم مةلدد  الجم ددال ( البيةةع بةةنفس الةةثمن السةةابق أأ بةةدون ربةة : )ةةةة التوليةةة 21
 .1ال طص الالطىن ال

 .الفل جماع ه ه الحنر  إ ا القل  مل الم ن ا مطنلفد اكالل  نمة ن
ن تاالم عور الالكنلد الاامنةد  المل  الر تطتو  ه ه ااةالاد مل حام ال منل فا ن عل الو كد اة ن ما  

 .ن الهةن ف  ا طنل  الو ا  مات ان  اللاهلل  مال و الا اللاهلل فاكالل  نمة ن لوطى
 

 :القاعدة في ضبط هذه المسائل والجزئيات
الانعددددهللال اللنمددددد فددددل  ددددلا هدددد ه المىددددن إل الالجز اددددن  الطنوددددد لمات ددددان  عاددددهلل  الودددد كد الالم ددددن لد 

 :تةحو  فل  س د ممال  مىنىاد هل
 

 : حفظ المالي وتنميت  لتحقيق الرب ي والتقيد بالمصلحة 
الالىددن إل المتنحددد  لحاددم ر ال  دد  لوطىددن ال لددد   فلوددر الم ددن ا الحفددنظ عوددر مددنإل الم ددن لد لكددإل 

فنهللال  ا المنإل  .وال ال مل الوال   كمن مل عوا  ل إل كإل ج هلله لتحااق ال ل   الا 
المل هةن ف  ا قوا  فل تحااق ه ال الالاجلال  ف ةد  اكدالل  دنمة ن  لد ل لدم احدنفظ عودر المدنإل  مال تد   

تاادهلل تود   اللنمدإل ): التو   ال   اقت نه اللاهلل  المل الملان  فل ه ا المجدنإل هدال كمدن اادالإل الةدالال 
 .2(لنلمووحد كتو   الالكاإل

لحام اكالل اللنمإل فدل الم دن لد الالمزا عدد الممن الجالا التو   عوا  ): الااالإل الل تاماد فل من ىلق
  القددهلل لدداَّل اللسمددد الددل 3(مف ا ددن  ف دد ا هددال الظددنه ... الالمىددنقنال إ ا تدد   التودد   الدد   اقت ددنه اللاددهلل

ن فانإل  .4(...إل الماوالهلل مل الم ن لد ال ل   ر هللفع الحنجد): قهللامد ه ه الحاااد ما  
ن ل كنل ): الااالإل الل تاماد ما   الحفدظ لمةزلدد الالهللالدد  : جن ز ا فمن هللام مالجدالهلل ا فود  مالجلدنلف ل اللاهلل الا 

الالتو   ال   اقت نه اللاهلل  ه ا قانل م هلةن  اةن ةالجدا عودر محدهلل الود اكال مدل الملنال دد لدنللاع 
الاللمددن ال مددن احتددنب إلادد  ارطدد  فددل اللدد   م ددإل عمددن ال مددن اىددت هللم  هدد ا فددل ودد كد اامددس   فكدد ل  فددل 

الهللهن هال التو    فتد   التود   فدل الم دن لد الالمىدنقنال الالمزا عدد قدهلل اكدالل و كد اللاالهلل  ف ل ماو
 .(معظم     ا مل ت   عمن ال المكنل المىت هللم فل و كد اامس 

                                                 
 (.632    0/636)المراجع السارق، ورمغ، السالك (  1)

 (.5/623)الروض، (  2)

 (.333    21/331)مجموع الفتاوى (3)

 (.5/603)المغنص الرن ق ام، (  4)
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المددل تدد   لاددع اللددال الالمةفلددد الموددت كد  اةدد  هةددن  امكددل الودد ا  مل الاددع ةوددال   الهةددن غدد ه ): القددنإل
 .1(ال ااع عوا  مةفلد منل 

كمدن لدال مالهللعد  فدل :   مال الو ا  لحفدظ المدنإل فدل مكدنل ممدال(اللة ) ا لم اام الم ن ا تالاا ن ل ل  ف 
مكدددنل غاددد  ممدددال  فىددد ق  مال توددد   مال متوددد  ف دددال  دددنمل  الالم جدددع فدددل  لددد  عددد   التجدددن  الاللددد   

 .المو فل
 من اد لدم اادم لالاجلد  مدل اللادع الالود اء  الااعمدنإل التجن ادد الارىدت( اللةد )المل هةن ف  ا كنل الم ن ا 

الماواللددد ال كددل إلددر الطمددالإل العددهللم الجهللاددد  فطىدد  اللةدد  ل دد ا الىددلا ف ةدد  اكددالل مىددؤالر  عددل الطىددن ال 
 .التل لحا  لنلمالهللعال ال نمة ن ل ن  الالم جع فل  ل  الل   التجن   الالمو فل

مل  جددس  حودد  لددنلاسق : المجددنا ودداخ اِ ىددسم فددل ىددؤاإل اال دد  ال ددمنل عةددهلل تدد   التودد   مددؤهللاه
 .لا ط ل عال   دد الهال  وم الز د دد مل المزا د ال   زا ع  لكة  ف ا فل ةو  فهللال ال سم
المزا د ل وم الز د  مال  للد   مال غاد   لد  مدل ااجدزاء الودن لد جدن ز لىدةد  ىدالإل ار ودور ): ف جنا

   الا  ا كنل اللنمإل قهلل ف اا حتر فن  لل  الماوالهلل  ف ط  المنل  م إل  لد  مدل م... ار عوا  الىوام
 .2(مط ى  الجلإل  ل  ل  لحام ر اكالل فا  عهللالال اللم احةم فل اماة   الر حةم عوا 

 .الاوحق لمن ىلق كإل من اات ا  الل   التجن   مال المو فل لمن ر اتلن   مع محكنم الو الد
 

 :تشوف الفقهاء إلى حماية أموال المستثمرين
القهلل ل إل الفا نء ج الهلل ا كلا ال لحمناد ممالاإل المىدت م ال مدع قدالل م لد ل ادهلل الم دن ا ادهلل ممنةدد ادهللإل عودر 
 ل  ةوالو م الك ا ال فل مل الاد   مدل الم دن لد الالمودن كد هدال تحاادق الد ل   ر هللفدع الحنجدد  لدإل 

مدن  كد ه اللسمدد إل لل  الفا نء الكلن   ك الا حاس  ل منل الم ن ا  ة ك  مة دن عودر ىدلاإل الم دنإل 
اللال م اهلل  ا المنإل مل اجلإل المنإل م مالة ن عور الم ن ا  فنلحاود فدل  لد  مل ): الكنىنةل حام قنإل

اا   المنإل مدل الم دن ا  الاود هلل عواد  الاىدوم  إلاد    دم ا طد  مةد  م دن لد لنلةود   مال لنل ودم  دم 
ادد   عوادد   الا  ا لددم ا ودد  اهللفلدد  إلددر المىددتا   فاىددتلال لدد  فددل اللمددإل حتددر لددال هودد  فددل اددهلله كددنل ال

الغ  ددل مددل ةاوددل هدد ه الحاوددد دددد مددع مةددل ر . 3(...ال لدد  اكددالل الدد ل  لاة مددن عوددر الودد ا الحاوددد مطدد ى
 .مالافق عوا ن دد مل الفا نء رحظالا طاال ال الت نالل فل حمناد المنإل الم اهللالا الحفنظ عوا ن لكإل الالىن إل

 

 (:المضارب)بعض األمثلة المعاصرة لتصرفات البنوك 
دد إ ا لند اللة  لنلهللال  مال لنلتاىاا الت تا عور  ل  مل اللماإل لم ا هلل الهللال ف ة   دنمل ماوا دن  إر  1

إ ا كنل الجهلل ةص فل اللاهلل عور إجنزال اللاع لنلتاىاا  لةنء  عور من قنل  جم ال  الفا نء مل عهللم جالاز 
 .التلنمإل لنلهللال دد كمن ىلق دد 

                                                 
 (.21/333)مجموع الفتاوى (  1)

 .المرجع السارق(  2)

 (.8/0135)ر ائع الصنائع (  3)
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هلل اِ  ل الوددد ا  لددد ل  اللكدددل اللةدد  لدددم ا طددد  ارحتانادددن  الكنفادددد دددد إ ا لدددند لنلدددهللال مال التاىددداا الالجدد 2
لحمناددد ممددالاإل المىددت م ال كدد ل لددم ااددم لهلل اىددد هدد ا اللماددإل القهلل تدد  عوددر ااهللاء  مال لددم ا طدد  لنل ددمنةن  

 .ف ة  اكالل  نمة ن لتو  الطىن ال التل تتحاق م من لوا ... الكنفاد حىا ع   اللةال 
 ط  ل مالاإل المالهللعال المىت م ال  اللم اكدل فدل اللادهلل اِ  ل الود ا   دد إ ا  ن ا اللة  مع وطص 3

ف ة  اكالل  دنمة ن  الكد ل  لدال ودن   مال ا ت دل  مال حدالإل عواد   مال  دمل  مال ةحدال  لد  ممدن  ك ةدن مدل 
 .اامال  الىنلاد

 .مة ندد الك ل  لال قنم ل  ه اامال  الهال م  الل فا ن لكة  لم اام لنرحتانان  السزمد ف ة  اكالل  ن 4
الفددل ةظ ةددن مل اللةددال  اِ ىددسماد التددل تجملدد  لددهللا ن اامددالاإل الك ادد ال  المددع  لدد  لددم ااددم مجوددل إهللا ت ددن 
لنىددتكمنإل الوددلا الفةاددد  الم كددز لوهلل اىددن  الاللحددالم الالملوالمددن  فدد ل  لدد  التلدد  تاوددا  ا ات تددا عوادد  

 .ال منل
 

 التعدأ وضوابط : الحالة الثانية 
 .هال التجنالز: التلهلل  لاد

 .هال كإل تو   ا اهلل ل  مال مل و ة  اِ   ا  لنرط ال: ل ارواسحالف
 :اله ا اوكإل من ا تل

مطنلفدددد الودددالا   الالةظدددنم ااىنىدددل  الااةظمدددد المتللدددد الالماواللدددد فدددل اللةددد  ىدددالاء كنةددد  مم ودددد فدددل ( م)
 .الةظنم ااىنىل لولة   مم الوالا   الماواللد دد قنةالة ن دد لمن ر اتلن   مع الو الد 

فم س  لال لم اوتزم المهللا   مال مجول اِ هللا ال لنلةظنم ااىنىل  الالودالا   المتللدد  :فم س  مطنلفد الةوالص
فددل اللةدد  ف ةدد  اكددالل  ددنمة ن  فوددال ةددصا الةظددنم ااىنىددل الالاددنةالل عوددر مةددع تاددهللام الادد ال  اع ددنء 

المددنهللال )الاددنةالل المودد   م ددإل . مجوددل اِ هللا ال  فطددنل  المددهللا   مال المجوددل ف ةدد   ددنمل ل دد ا التودد  
الك ل  مةع لل ال مجودل اِ هللا ال اِ جدن  لحىدنل   مال لحىدنا الااد  فدل محدهلل فد الد . فمةع  ل ( م م90

عودر مةد  ر اجدالز ( م م99المدنهللال )الكد ل  ةود  (. م مود   99المدنهللال )الةونا التل تزاالل ن الو كد  
مل اكالل ا ف ن فل م  عاهلل مل عاالهلل ا  ع ال مل مع نء مجول إهللا ال الو كد دد فل م  الق  دد عور 

ن لد ج اء هد ا  الملنال د التدل تلد   عودر هد ا المجودل ِ ق ا هدن  إر إ ا  طود  الجملادد اللنمدد مادهللم 
التوددد    الالتلددد  لدددناس  كدددإل عادددهلل ادددتم عودددر طدددس   لددد   الكددد ل  ر اجدددالز لمجودددل اِ هللا ال  مال محدددهلل 

الهلل الملنال ددد مددع ودد كد مطدد ى اوددت   فا ددن محددهلل مل الدد م عاددهلل ا مددل عادد( م م133الفا ددن لومددهللال )المددهللا ال 
مع ددنء هدد ا المجوددل  مال محددهلل هددؤرء المددهللا ال فددل مجوددل إهللا ت ددن  مال اكددالل لمىددنهمل الودد كد مغولاددد 

 .1 مل المنإل فا ن
                                                 

 (.103  )الشركا  التجاري،، ط دار الفكر العرر ص القاهرة : أرو زي  رضوان: يراجع(  1)
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الك ل  لال اوت ا الةظنم ااىنىل  مال الانةالل مل ر اتلنمإل اللة  مع مقن ا المهللا   مال مع نء مجول 
  فالتل  حاة    نمة ن لو    ال   حهللم  الك ل  مطنلفدد الودالا   الهللاطوادد اِ هللا ادد اِ هللا ال فتلنمإل مل م

الطنود لحهللالهلل الوسحان  التل تمة  لمجول اِ هللا ال  اللومهللا   اللمهلل اء الف الد؛ فوال تجنالز المهللا   مال 
 .مجول اِ هللا ال ه ه الحهللالهلل ف ة  اكالل مىؤالر  عل  ل   إ ا حهلل   طىن ال ف ة  ا مة ن

  الكد ل  1991لىدةد  159  مل قنةالل  قم 101/1  الالمنهللال 132/1المنهللال )مق  الانةالل المو   القهلل 
  195  الالادنةالل التجدن   الىدال   فدل منهللتاد  153  149قنةالل الو كن  التجن اد الل اقل فدل منهللتاد  

    القددنةالل الودد كن  الكددالاتل فددل منهللتادد109  109  105  100  الالاددنةالل الولةددنةل فددل مددالاهلله 190
دد مق   ه ه الاالاةال دد الغا هن مىدؤاللاد  253  244  القنةالل الو كن  الف ةىل فل منهللتا  149  149

ىنءال اىتلمنإل الىواد  العدل ااطادنء    ال المع نء مجول اِ هللا ال عل كإل مطنلفد احكنم الانةالل  الا 
مل المالهللعال الةحالهم  التل ا تكل ن هؤرء الالتل تىلا م  ا  لوو كد ةفى ن  مال لومىنهمال  مال لواا  

إ ددنفد إلددر المىددؤاللاد الجةن اددد إل تددالف   م كنة ددن الودد الا ن الفددل  ددالء  لدد  امكددل مل تىددتةهلل هللعددالى 
المىددؤاللاد المهللةادددد عودددر م  عمدددإل  مال توددد   ادددتم عودددر طدددس  الةودددالص التوددد الاد ارمددد ال ددددد لمدددن ر 

ل لولةدد   كنلتودد   لددس اتلددن   مددع ملددنهللىء الودد الد الادد اء دددد مال عوددر طددس  محكددنم الةظددنم ااىنىدد
مل   فل لل  موالإل اللة   مال إىنءال اىتلمنإل ممالال   مال تلهللادهلله  مال التةدنزإل عدل حاالقد  لدهللى الااد   

 .مال إىنءال ا تمنل الو كد لنلمالافاد عور ق   لوطص ظنه  اِ عىن 
 :مطنلفد الو الا المات ةد لنللاهلل( ا)

لدهلل مل ةلدال قنعدهللال فدل جدالاز الود الا المات ةدد  القلإل مل ةهللطإل فل لانل ال منل عةهلل مطنلفد الود الا ر
للاهلل الم ن لد  الهل ااوإل فل الو الا الملنحد إر و ا ن مطنلف ن لةص الكتنا الالىةد  الاِ جمند  مال 

  1و ا ن اؤهلل  إلر غد   الج دإل فدنحف  مال  د   عودر محدهلل اللنقدهللال  مال ود ا ن اطدنل  مات در اللادهلل
عوا دددددن الم دددددن ا ال ا المدددددنإل مال الوددددد اكنل  إ ا طنلف دددددن  فدددددنلااالهلل مال الوددددد الا الموددددد العد التدددددل اتفدددددق

 .الم ن ا  مال الو ا  اللنمإل ف ل م مالةد عور تفواإل فل اام ود لهللى الم اها الفا اد
لال اوت ا  ا المنإل مل ر امول الم ن ا لنلمنإل لاس   طالف ن مل الووالص  مال ر اةزإل للح   : فم س  

اع لهللال الىو   مال مل ر اىنف  لنلمنإل لإل اتنج  هللاطإل اللوهلل  مال مال ر اتنج  فل ىولد ملاةد  مال ر ال
التاادهلل لد   الا  ا طدنل  فاكدالل ( الالود ا )مل ر ا هل  مال ر المإل ك ا ددد كمدن ىدلق ددد فاجدا عودر اللنمدإل 

هال متحمس  ه ه المىؤاللاد  ف  ا الجهلل  طىن ال ف ل الم ن ا  مال الو ا  هدال الد   اتحمو دن الحدهلله هللالل 
 .الو ا  ارط   ا المنإل  مال

 
 

                                                 
 (.6260، 2/6638)مب أ الرضا فص العقود دراس، مقارة،، ط دار البشائر اإِلسالمي، : ال كتوراهرسالتنا : يراجع فص تفصيل ذلك وتأصيمه(  1)
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 :مطنلفد الل   التجن  ( ب)
اات ل الل   التجن   الح   الالااظد  الارىتفىن  عل الو كن   مال اللةال   العهللم التلنمإل فل : فم س  

مةناق غا  م مالةد للمالاإل  العهللم التلنمإل مع ااوطنص ال ال ىملت م ىا د  مال اللةال  مال الود كن  
 .التل عور الو  اِ فسل

د  فدل ( اللة )ا الم ن ا فمل الاج تكالال قنعهللال مل الملوالمن   الم اجلت ن لدال حدال ال طد   فد  ا قوا
هددد ه اامدددال   مال غددد  الاددد   ا  ىدددلا كدددنل ف دددال  دددنمل  الادددهللإل عودددر  لددد  تلوددداس  الفا دددنء فدددل 

دن حد   اادظ الد   1الجالاز  مال عور الل   التجن    مال مدن اىدمر عةدهللهم للد   التجدن  ؛ فنلتدنج  هللا م 
لنمدإل؟ الكاد  اتلنمدإل؟ الكاد  اتحادق الد ل ؟ فد  ا قود  المهمدإل  مال غد  الاد   ا  ىدلا مع مل ات

 .كنل ف ال مىؤالإل
الفل اعتانهلل  مل مل مات ان  الل   المو فل الاالم لنلةىلد لولةال  اِ ىسماد الجالهلل لة  لوملوالمن   

فدد  ا قددنم . ودد العن الم كددز دددد اللددال كددنل متالا ددل ن دددد لولحددالم الالهلل اىددن   اللهلل اىددد الجددهللالى ارقتوددنهللاد لوم
لة  إىسمل الت طم  الهللا ل  ارىت من اد المع  ل  لم اام ل   إج اء مل ه ا الالاإل  اللهللم اىا  ممال ه 

م إل التنج  الف هلل   م هللطإل وفاد مع لة   طد   مال ود كد  مال فد هلل  طد  الطىد  فاد ؛ هد ا ( عور الل كد)
 .اللة   نمل لكإل الطىن   التل تحاا 

الىؤاإل عل اللماإل عل ا اق اللةال  ااط ى  مال لللن ال مدالجزال اللحدم عدل ك ل  مل الل   المو فل 
وددلكد اتوددنر  الاىددلد هللاطوا ددن الطن جا ددن لمل فددد كددالل اللماددإل ملىدد  ا  مال مالىدد  ا  ممددناس  مال ر  الغادد  
 ل   فنللة  الاالم ر لهلل مل اكالل ل  مزك الل فل الهللاطإل الالطن ب كمن هال الحنإل فل المحنكم الو عاد فل 

 .ىنلقال
فمل فدددد اللمدددسء جدددزء مىنىدددل الادددالم مدددل م مدددد اللةدددال  الالوددد كن   اللدددهللالة ن تادددع فدددل ودددفان  الهمادددد  

تطودص ةىدلد كلاد ال لوهلل اىدن  ( التدل تحتد م ةفىد ن)الطنى ال  لإل موالهد؛ الل ل  ة ى الو كن  اللنلماد 
 .لم تلد ال نةادالاللحالم الالملوالمن  الارتونر   الهل حمناد فل الم تلد اااللر التفنعإل التاالا  فل ا

ف  ا مهمإل اللة  مال الو كد  ل  فاكالل الحهلله اتحمإل كإل من ات تدا عواد  مدل ةتدن ج ىدولاد  الاكدالل لد ل  
 .قهلل قو  فل مهللاء الالاجا

 

 : الخيانة وضوابطها : الحالة الثالثة 
 .تومإل الاهلل  الالاف  العهللم مهللاء اامنةد: الطانةد لاد

ا اهلل ل ن اا  ا  لمنإل الم ن لد  التتد جم هد ه الةادد مدل كإل ةاد ىا د لوم ن ا : الفل ارواسح هل
 .طسإل التسعا الارطتسل  الالتكم  عور مووحد اللة 

                                                 
 .وغيره( 33    5/01)المغنص الرن ق ام، (  1)
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ف دد ه اامددال  كمددن ااددالإل فا نؤةددن مح مددد فددل حددهلل  ات ددن  مالجلددد لو ددمنل فددل كددإل مددنإل ا تمةدد  محددهلل لددهللى 
 .1ارط   لكة  هةن تال ا  الح مد الال منل لنللاهلل ال   تم لال الا فال

 :طإل فل الطانةد من ا تلالاهلل
 .دد الاف  الارطتسل  الالتسعا ل مالاإل اللة  1
 .دد التكم   هلل مونل  اللة   الممالاإل المالهللعال 2
 .دد إعانء ملوالمن  م وود  اللانةن  طنا د 3
دد ةو  مازاةاد طنا د لاوهلل ت واإل ارط ال  التوالا  الطىدن   فا دن ك ة دن م لدنح  مال ةحدال  لد  مدل  4

اجنل ن الىن إل الطهللاد  .التل تؤ   فل ق ا  المالهللد ىول ن الا 
 .دد التزالا  فل ااال اق  مال فل الملوالمن  المؤ  ال 5
دددد التحناددإل عوددر الةظددنم ااىنىددل  مال الاددنةالل المتلددع لددهللى الودد كن  دددد لمددن ر اتلددن   مددع الودد الد دددد  0

 .لحام اتجنالزهمن مل طسإل الحاإل  الاللاالهلل الوكواد  الالوال اد الةحالهن
فدل  1991للدنم  159ةو  مجمالعد مل الاالاةال الل لاد  الااجةلادد ددد م دإل الادنةالل المود    قدم القهلل 

الالاددنةالل التجددن   ( 153  149)القددنةالل الودد كن  التجن اددد الل اقددل فددل منهللتادد  ( 101  132)منهللتادد  
د قددهلل ددد( 253  244)القددنةالل الودد كن  التجن اددد الف ةىدداد فددل منهللتادد  ( 190  195)الىددال   فددل منهللتادد  

ىدنءال اىدتلمنإل الىدواد الةحالهدن  ةو  عور مىؤاللاد   ال المع نء مجول اِ هللا ال عل معمدنإل الادف الا 
مىؤاللاد جةن اد المهللةاد عةهلل تالاف  م كنة من الو الا من؛ حام امكدل  فدع هللعدالى المىدؤاللاد المهللةادد عةدهلل 

 .2تحاا ن  م إل ةو  مازاةاد تحتال  عور لانةن  طنا د  مال غا  حااااد  مال ما  د
مل الملوالم مل ه ه الهللعالى امكل مل ت فع مل كإل مل لحا  ال     حتر التل  لناس  كدإل ود ا فدل ال 

م )ةظنم الو كد دد اا ل لنلتةنزإل عل الهللعالى  مال لتلواق ملنو ت ن عور إ ل مىلق مل الجملاد اللنمد 
 (.1991المو   اللنم  159قنةالل  132/3

الددهللعالى  الكد ل  لمجودل اِ هللا ال الجهللاددهلل مل ا فل دن عوددر كمدن مةد  مددل حدق الجملادد اللنمددد مل ت فدع هد ه 
 .مجول اِ هللا ال الىنلق ال   وهلل   مة  ه ه التو فن  ال ن ال

الكددد ل  امكدددل مل تالجددد  الدددهللعالى إلدددر   دددال مجودددل اِ هللا ال  مال م  ع دددال مدددل مع دددن   مةفددد هللال  مال 
مة م قهلل اعت  الا عور  ل  مت نمةال  لكل مىؤاللات م المهللةاد ت نمةاد إر إ ا م ل  الملت  الل مة م 

 .3الا ا  الكتا اعت ا  م فل مح   الجوىد
القدهلل فودإل اللومدنء فددل تد  ا  الطانةدد الالاددفا الالتدهلللال  الالتود اد  الالددةجف فدل كنفدد اللاددالهلل ددد لدال هدد ا 
ةمن ارتفنق فامن لاة م دد عور مل الم ن ا مال الو ا  إ ا طنل ف ة  اول  م إل الانوا  مجنإل لح  ن الا 

                                                 
 (.333     21/331)مجموع الفتاوى الرن تيمي،، ط الرياض (  1)

 (.103    101  )المرجع السارق : أرو زي  رضوان. د(2)

 .، ط دار البشائر اإِلسالمي، ربيرو (333إلى  133  )مب أ الرضا فص العقود من : هذه المسائل فص رسالتنا ال كتوراه يراجع لتفصيل(  3)
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فاكدالل ود ؤاه ... ون  ددد م  الم دن ا ددد لمةزلدد الالكادإل لنلود اء الاللادع): مة ن  ااالإل الكنىنةلفاكالل  ن
فددددد  ا طدددددنل  وددددد ا  ا المدددددنإل ودددددن  لمةزلدددددد الانودددددا الاودددددا  المدددددنإل م دددددمالة ن ... عودددددر الملددددد ال 

فاد   الر  منل عور اللنمإل فا   اة  ممنةد لاهلله  إر مل اتلدهللى ): القنإل ملال الاللاهلل الا الدل. 1(...عوا 
الاللنمإل ممال فامن فل اهلله ف ل تو  المدنإل فدل ):   الااالإل الوا از «2مال اطنل  إلر ولء ممن ة ل عة 

دن4(الاللنمإل ممال فل منإل الم ن لد):   القنإل الل قهللامد3(...اهلله مل غا  تف اا لم ا مل :   القدنإل ما  
 .5(الر  منل عوا  فامن اتو  لاا  تلهللاد التف اا)

المىتةهلل ه ا اِ جمند عور  منل الم ن ا الالو ا  عةهلل التلهلل  الالطانةد هال ااهلللد الك ا ال الهللالد عور 
مةددن  نلددم الودد اكال مددن لددم اطددل ): ح مددد الاددف الالطانةددد  الالددهلللاإل الطددنص المتم ددإل فددل الحددهللام الاهللىددل

 .كمن ىلق (...محهللهمن ونحل 
 

 الشريك إلى بينة  وهل يحتاج المضارب أو من المصدق في دعوى الهالك 
ممددال لم نلددد ( مجوددل اِ هللا ال مال المددهللا )عوددر مل الم دن ا مال الودد ا  ( مددل حاددم الملددهللم)اتفدق الفا ددنء 

  6الالكاإل  الل ل  ف ال موهللق مع اماة  فل هللعالى ال س  الالطىن ال  الفل هللعالى عهللم التاودا  الالطانةدد
 ة  قالاد مم  لافد؟اللكل هإل اوهللاق لهللالل لاةد دد إ ا م ا   حالل  ت مد دد ىالاء كن

 :اطتو  الفا نء فل ه ه المى لد عور  ماال
ةمددن عوددر  ا المددنإل مل ااددام اللاةددد إ ا لددم : الدد م  ااالإل مل الم ددن ا مال الودد ا  ر احتددنب إلددر لاةددد  الا 

دن فامدن :   اللكل الحةفاد قنلالا7ااتةع لكسم   اله ا هال م ها الحةفاد  الالحةنلود ر حنجد إلدر الامدال ما  
مل الادالإل قدالإل الود ا  الالم دن ا فدل ):   هللعالى الطانةدد مل مدد  الجدنء فدل حنوداد الدل عنلدهللاللال كنة

ماددهللا  الددد ل  الالطىددد ال مدددع اماةددد   الر اوزمددد  مل اامددد  مفودددس   الالادددالإل قاللددد  فدددل ال ددداند الالددد هلل عودددر 
لادددل مدددن لدددال اهللعدددر عودددر وددد اك  طانةدددد مل مدددد ففدددل ق دددنء ااودددلنه ر احوددد   الةادددإل : قوددد ... الوددد ا 

ل لم الال ماهللا  ا لكل إ ا ةكدإل عدل لامدال لزمد  مل الدال مادهللا   الحمال  عل قن ىء ال هللااد  مة  احو  الا 
 .8(من ةكإل فا 

ةمن عور تفواإل فل  ل  لدال : الال م  ال نةل مل الم ن ا  مال الو ا  ر اوهللق فل جماع الحنر   الا 
 .المنلكاد الالونفلاد

                                                 
 (.0/21)، وتحف، الفقداء (0135، 8/0133)ر ائع الصنائع (  1)

 (.0/8)سالمص ر ول، قطر المق ما  الممد ا   ر ص الولي  محم  رن أ م  ارن رغ  القرطب ص، ط دار إ ياء التراث اإلِ (  2)

 (.6/088)المدذب (  3)

 (.5/31)المغنص (  4)

 .المرجع السارق(  5)

 (.6/081)، والمدذب (22/16)، والمبسوط (5/31)، والمغنص (6/631)اإِلغراف (  6)

 (.5/31)م، ، والمغنص الرن ق ا(2/065)، والفتاوى الدن ي، (8/0155)، ور ائع الصنائع (0/031) اغي، ارن عار ين (  7)

 (.0/033) اغي، ارن عار ين (  8)
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ممدال اودهللق لاماةد  إر إ ا الجدهلل  ق اةدد عودر ك لد   م دإل مل مل المادن    مال الود ا  : فنلمنلكاد قدنلالا
هددإل طىدد تم ف جددنلاله للددهللم الطىددن ال  الحاة دد  اكددالل  ددنمة ن إر إ ا : اىدد إل  ا المددنإل تجددن  لوددهلل تودد  الىددوع

 .1مقنم لاةد عور مل ال س  قهلل تحاق هللالل تلهللو مة 
الإل حتر ااام اللاةد عوا  ف  ا مقنم إل اهللعر ال س  ف ل كنل لىلا ظنه  لم ا): الممن الونفلاد فاهلل قنلالا

ل كنل لىلا غا  ظنه  فنلاالإل قاللد  مدع اماةد   اللاةد عور الىلا فنلاالإل قالل  فل ال س  مع اماة   الا 
ل اهللعر عوا  الود ا   مل غا  لاةد  اة  اتل   إقنمد اللاةد عور ال س  فكنل الاالإل قالل  مع اماة   الا 

 .2(...عهللم الطانةد طانةد المةك  فنلاالإل قالل   ال ااوإل
الال   اظ   لةن  جحنة  هال مل ر االإل قالإل الم ن ا  مال الو ا  فل ال س  العهللم التلهلل   الالتاوا  
إر للاةد من هللام  هةن  ق اةد تك ل   مال مل هللعالاه غا  ملااللد حىا ع   التجن   فنل م  ااطا  هال 

لد فل حمناد اامالاإل الفل إةون  الا فال  ااالفق الااعهللإل  الااالىا الااك   تةنىل ن مع مانوهلل الو ا
كمن مل عو ةن الحن   قهلل ك    فا  الهللعنالى اللناود الفىدهلل   مدم الك اد ال  فدس اةلادل مل اتد   هد ا 
المجدددنإل  اللددد ل  ةددد ى اللسمدددد الدددل عنلدددهللال الحةفدددل اددد ى مةددد  عةدددهلل الجدددالهلل الت مدددد  ددد ال ال التفوددداإل مدددل 

امنةدد فاجلد ه الان دل عودر التلادال الالتلدال ودا  ن الان ل  ال ل  عةهللمن اكالل الوطص غا  مل ال  لن
دن مل إادسق الادالإل فدل الم دن ا الالمودن   اجدا مل احمدإل عةدهلل  فوا  ن  الا دهللهلله  الاحوفد   لدإل اد ى ما  

 .3عهللم الجالهلل ت مد
 :الالمازال فل  ل  مة  ر لهلل مل التف قد لال اامةنء حام

قاللدد   م ددإل المددالهللد عةددهلله  المددع  لدد  اطتودد   دددد مل مددة م مددل ااددل  المددنإل لمةفلددد منلكدد  الحددهلله؛ فاالددإل 1
الفا نء ف ها لل  عومنء الحةنلود إلر عهللم قلالإل قالل  فل ال هلل إ ا كنةد  الالهللالدد  لتد  للا ةدد حادم ر 
تالإل هللعالى ال هلل لهللالل لاةد  الط ج ن الل عااإل عور مل اِ و نهلل عور هللفع الحاالق ال نلتد لنللاةد الاجا  

 .ال منلفاكالل ت ك  تف اا ن فاجا فا  
دد مل مددل قدل  المددنإل لمووحددد ةفىد  كدنلم ت ل  فنلمو ددال  فدل مد ها محمدهلل مل قاللد  فدل الد هلل غاد   2

 .مالالإل
ددد مددل قدل  المددنإل لمةفلدد موت كددد لاةددد  اللدال منلكد  كنلم ددن ا الالودد ا  الالالكادإل اجلددإل  الالالوددل  3

  محمدهلل فدل الم دن ا فدل  الاادد الدل عهللم الالالإل  الةدص عواد: محهللهمن: ك لد   ففل قلدالإل قالل دم الج دنل
 .4مةوال  مل عوا  اللاةد لهللفع  مل المنإل

                                                 
 (.613  )ه  6331إرراهيم ال رو، ط الرغاد ربغ اد . ، ويراجع غرك، العنان فص الفقه اإِلسالمص ل (1/31)، وغر  الخرغص (0/501) اغي، ال سوقص (  1)

 (.6/033)المدذب لمشيرازي (  2)

 (.0/033) اغي، ارن عار ين (  3)

 (.10    12  )ن رج ، ط المكتب، ا زهري، القواع  الر(  4)
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ن فل ال هلل الالتو  الاهللعنء عهللم الطانةد الالتاوا ؛ حام ر لهلل مل إقنمد اللاةد الر ىدامن  اله ا من ة اه  اجح 
الهلل   الملدال هللا(2/932)عةهلل الجالهلل ت مد قالاد  الاهللإل عور  ل  من  ك ه الل قهللامد فل الكنفل  الالدل منجد  

ااودإل فامدن اال د  اِ ةىدنل مدل مدنإل غاد ه (: 4/105)  الةوا ال اادد (9/454)دد مع عالل المللالهلل دد 
 .1«عور الاهلل من مط   حتر ت هلله»: ال منل  لاالل  عوا  الىسم

 

 :ضمانات لرب المال
اامدالاإل ددد للهلل الل   الىنلق الجهللةن مل الفا  اِ ىسمل قهلل معار  دمنةن  كنفادد لحمنادد ممدالاإل م لدنا 

الدد ال اددهللفلالل لدد مالال م ةحددال الم ددن لد  مال الموددن كد دددد مددل طددسإل ت ددمال الم ددن ا  مال الودد ا  فددل 
اللدد ل  . الحددنر  الىددنلاد  كمددن معاددر  ددمنةن  لوم ددن ا  مال الودد ا  مددل طددسإل جلددإل اددهلله اددهلل ممنةددد

 لدنا اامدالاإل لوددهللطالإل اتحادق التدالازل الاودل  المادزال هللقاا دن ر زادنهللال فادد  الر وداا  كمدن مل  لد  ادهللفع م
فددل مجددنر  ارىددت من  عددل ا اددق الموددن كد الالم ددن لد  التولددا اامددالاإل هللال هددن فددل التةماددد الوددةنعاد 

كمن مل ح اد الم ن ا التل معانهن إانه الفا  اِ ىسمل الالحمناد التدل مودو ن لد  . الالتجن اد الالز اعاد
ن ال هللالل طددال  الر الجددإل  مددن هللام قددهلل مطدد  تجلسةدد  اةاوددق اةاسقددد جاددهللال  الاطددال  فددل غمددن  عددنلم التجدد

لزمنم الح   الالحااد الااط  لناىدلنا الظدنه ال  اللنلهلل اىدن  اللومادد الالملوالمدن  الهللقاادد التدل اات دا ن 
 .عو ةن الحن  

المددع  لدد  فاددهلل معاددر الفادد  اِ ىددسمل حمناددن  مطدد ى ا لددنا اامددالاإل  ال المددنإل عزاددز عوددر الددةفل  
الطىدن ال  تكمدل هد ه الحمنادد ددد إ دنفد إلدر التالىدع فدل ال دمنل الد   ىدلق ددد الونحل  طن   ح   مدل 

 :فل ارتل
مل ا ددمل  مل المددنإل وددطص  نلددم  مال ج ددد  نل ددد كنلحكالمددد  مال مؤىىددد مطدد ى  الهدد ا مددن وددهلل  فادد  

 :مل مجمع الفا  اِ ىسمل التنلع لمةظمد المؤتم  اِ ىسمل  الةو  من ا تل 45/39/99ق ا   قم 
ل هةن  من امةع و ع ن مل الةص فل ةو ال اِ وهللا  مال وكال  المان  د عور العهلل ا    نلم دد لا 1

مةفودددإل فدددل وطودددات  ال متددد  المنلادددد عدددل ا فدددل اللادددهلل لدددنلتل د لدددهللالل مانلدددإل لملوددد  مطودددص لجلددد  
مل قانمد  لنلالفدنء : لملةدر. الطى ال فل مو الد ملال  عور مل اكالل التزام ن مىتاس  عل عاهلل الم ن لد

زام  لال و ا ن فل ةفن  اللاهلل الت تا محكنم  عوا  لال ما اف   المل  دم فودال لحمودد الودكال  ددد مال لنلت
عنمدددإل الم دددن لد ددددد الدددهللفع لدددلاسل الم دددن لد مال ارمتةدددند عدددل الالفدددنء لنلتزامدددنت م ل دددن لىدددلا عدددهللم قادددنم 

 .المتل د لنلالفنء لمن تل د ل  لحجد مل ه ا ارلتزام كنل محإل اعتلن  فل اللاهلل
هللا تددد  الةفانتددد  عوددددر  2 ددددد اودددت اا  ا المدددنإل عودددر الم دددن ا مل تكدددالل جمادددع مودددن ا  الم دددن ا الا 

 .2الم ن ا  اله ا الو ا جن ز لس و   حام ةص الفا نء عور مل الةفاد عور اللنمإل
                                                 

 (.60، 62، 5/8)، ومسن  أ م  (3/382) سن صحيح، والترمذي مع التحف، : والح يث المذكور فيه رواه الخمس،، والحاكم وصححه، وقال الترمذي( 2/088)الكافص (  1)

 (.2/6613)ويراجع فص الشروط مب أ الرضا فص العقود ( 5/31)، والمغنص (0/503)الكبير ، وال سوقص عمى الشر  (6/081)، والمدذب (8/0133)ر ائع الصنائع (  2)
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دن افادهلل مل الم دن ا اةفدق مدل منلد  فاكدالل محد ص عودر  الفن هللت  تكمل فل تاواإل الطىدن ال  كمدن مةد  ما  
تل ا   لوطىن ال فامدن لدال كدنل غاد   لد   كمدن مةد  لدال حدهلل   طىدن ال فد ل ممدالاإل الم دن لد  ت ما ه العهللم 

ن ل كنة  تتحمو ن  اللكة ن ر تكالل كلا ال إ  مل اامالاإل التل و ف ن الم ن ا ر تحىا ما    .الا 
 :دد التاالد مل الم ن ا لنلتلالا  عل طىن   م لنا اامالاإل 3

د عةهللمن مونلت ن طىن   لىلا اة ان  لة  ارعتمدنهلل الالتجدن ال  اله ا من حهللم فل لل  اللةال  اِ ىسما
فن ت   مجنلل إهللا ت ن مة ن لال الزع  الطىن   عور المالهللعال المىدت م ال اهللى  لد  إلدر اة ادن  اللةد  
ةفى   فل    ه ه المى لد عودر الجملادد اللنمدد فالافاد  عودر هد ا التالجد   فتحمدإل اللةد  الطىدن ال مدل 

اتكددالل لدد  مددل م لددنح مددع مدد ال  الزمددنل  الهدد ا مددن مفتددر لدد  ها ددد ال قنلددد الودد عاد  طددسإل احتاناادد   المددن
 .لمو   قا  اِ ىسمل دد كمن ىلق دد الغا هن

المددل هةددن فنلمؤىىددن  الكلدد ى اىددل ن مل تتاددالد لحمددإل هدد ه الطىددن ال التددل تاددع عوا ددن لمددن ل ددن مددل حجددم 
كدل المدالهللعال الد ال قدهلل ر اجدهللالل ىدالى كلا   القهلل ال عودر تكدالال ارحتادنال  الاا لدنح الكلاد ال عودر ع

 .ه ه الملنل  الواا ال التل مالهللعالهن عور ممإل مل الاوالا هم المالرهللهم عور م لنح ن
 .الالتاالد لنل منل مجنزه لل  المنلكاد  الر منةع مل  ل  من هللام غا  مو الا فل اللاهلل  الار معوم

 

 ( :المسؤولية الجنائية)مةدى إمكانية عقوبة المضارب والشريك والشخصية المعنوية 
 دنمل فدل الحدنر  الىدنلاد ( مال مجول اِ هللا ال  مال اللةد ) ك ةن فامن ىلق مل الم ن ا  مال الو ا    

المل عوادد  التلددالا  عمددن فددن  وددنحا المددنإل مددل حاددالق منهللاددد الملةالاددد  الهدد ا مددن اىددمر فددل الاددنةالل 
نةالل حدالإل مىدؤاللاد الود كد مىدؤاللاد غاد  المهللةل لنلمىؤاللاد المهللةاد دد كمن ىلق ددد المةد  ر جدهللاإل فدل الاد

مددددل الاددددنةالل المددددهللةل ( 154المددددنهللال )ملنودددد ال عددددل ااعمددددنإل غادددد  المودددد العد لتنللا ددددن  تالاا ددددن احكددددنم 
 .1المو   مال مىؤاللاد الو كد عل إ  ا  ن لس ىلا مو الد  مال ةحال  ل 

 ا   مال ةحالهمن؟مهللى إمكنةاد اااند اللااللد عور الم ن ا  مال الو  : الهةن ا ال  التىنؤإل حالإل
إ ا كددنل الم دددن ا مال الودد ا  علددن ال عددل الوطودداد الملةالاددد فددد ل : القلددإل مل ةددهللطإل فددل الجددالاز ةاددالإل

الد ال  (حااادد الوطوداد الملةالادد)اللااللد اللهللةاد ر امكل إاانع ن عوا ن إر عور  م  مودحنا ةظ ادد 
تالقاددع موددلنه ن عوددر الودد كد  إل اللااللددن  التددل احكددم ل ددن عوددر ااوددطنص الالالددال امكددل ): اااللددالل

الحكم لحإل الو كد  الهال متالازي مع عااللد اِ عهللام  مال الحكم عور الو كد لنلح اىد  الهل : فامكل م س  
 .2(تتالازى مع عااللد الحلل مال الىجل

                                                 
 (.601  )المرجع السارق : أرو زي  رضوان. د(  1)

 .6130المسؤولي، الجنائي، لألغخا  االعتباري،، رسال، دكتوراه، القاهرة : ، وإرراهيم صالح(601  )أرو زي  رضوان (  2)
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غا  مل ملظم الانةالةاال ر ا الل إمكنةاد ملنقلد الوطواد ارعتلن اد ملنقلد لهللةاد  اللكل اجالز إاادند 
  لددد ل  امكدددل ملنقلدددد المدددهللا  المع دددنء مجودددل اِ هللا ال إ ا ودددهلل   1عوا دددن( الا امدددن )ن  المنلادددد اللااللددد

مددل قددنةالل ( 341المددنهللال )مددة م جدد ا م الةاوددا  مال التزالادد   مال طانةددد اامنةددد  كمددن ةودد  عوددر  لدد  
مة م مم  الك ل  النقلالل فل حنلد إفسل الو كد للااللد اِ فسل لنلتهلللال إ ا القع . اللااللن  المو  

القهلل الدنقلالل للااللدد اِ فدسل لنلتاودا  إ ا القدع (. د م3229المنهللال )مل اامال  المةوالص عوا ن فل 
كمددددن ةددددص قددددنةالل . 2(د م332  331  333المددددالاهلل )مددددة م ممدددد  مددددل اامددددال  المةوددددالص عوا ددددن فددددل 

 عودددر عااللدددن  لهللةادددد  المنلادددد اع دددنء مجودددل اِ هللا ال فدددل 1954لىدددةد  20الوددد كن  الموددد    قدددم 
 (.135  134  133  44  41  34: )مالاهللهن

(: 59)الطنص ل ةونء مو   قا  الم كز  فل منهللت   1993لىةد  15الةصا الانةالل الاا   الم قم 
مل مع نء مجول اِ هللا ال الالمهللا ال اى لالل لوفد وطواد عل الطىن   الاا  ا  التل تواا )عور 

فل مهللاء معمدنل م  الاكدالل اللةد  مىدؤالر  لنلت دنمل اللة   مال تواا الاا  ةتاجد إهمنل م  مال تاوا هم 
مدددع عدددهللم )عودددر مةددد  (: 01) دددم ةدددص فدددل منهللتددد  . (مل دددم عدددل الطىدددن   الاا ددد ا  التدددل توددداا الااددد 

اِ طسإل ل   عااللد موهلل اةص عوا ن قنةالل  ط  النقا كإل مدل اطدنل  هد ا لدنلحلل مدهللال ر تزادهلل عودر 
 .( حهللى هنتال اللااللتالنإل  مال لدىةد اللا امد ر تجنالز عو ال  ر   ا

مددل ةظددنم الودد كن  الىددلالهلل  عوددر مىددؤاللاد مع ددنء مجوددل اِ هللا ال عددل الاددف ( 55المددنهللال )الةودد  
 .3الالتزالا   المة م مىؤاللالل عل اا  ا  التل ت تل  عور  ل 

مل المددهللا   مال مع ددنء مجوددل اِ هللا ال  إ ا وددهلل   مددة م جةناددن  اكالةددالل مىددؤاللالل عة ددن  :الالطسوددد 
الددنقلالل لددهللةا ن  ال لدد  م ددإل الاددف  الالطانةددد فددل ممددالاإل الودد كد  مال اغتوددنا عسمددد تجن اددد وطوددا ن  ف

ممددن المىددؤاللاد المهللةاددد فتوتددزم ل ددن . مموالكددد لواادد   مال ا تكددنا لجدد ا م التزالادد   مال الاتددإل  مال ةحددال  لدد 
 .4الو كد ممنم الاا  الا ن لاالاعهلل المىؤاللاد التاوا اد

 

 ومن الذأ يتحمل  كيفية تنفيذ الضمان والتعويض
ر و  مة  فل حنر  التزالا  الالاف الةحالهمن ممن ادهللطإل فدل المىدؤاللاد الجةن ادد فد ل اللااللدد تةفد  فدل 
حددددق الم تكددددا ىددددالاء كددددنل الم ددددن ا  مال الودددد ا   مال المددددهللا  مال ع ددددال مجوددددل اِ هللا ال  مال مع ددددنء 

 .مةف هللال  مم متلنالةال عور  الء ااةظمد الم عاد فل ه ا المجنإل

                                                 
 .لمرجع السارقا: إرراهيم صالح(  1)

 (.015    016  )الوجيز فص القاةون التجاري، ط دار الندض، رالقاهرة : ثرو  عب  الر يم. د(  2)

أال يترت  عميه  رمان ال عوى من القضاء فيدا أصالً،  ةه يؤدي إلبى ينبغص : وذكر أن المادة يال ظ عميدا أةدا ت ل عمى إسقاط  ق ال عوى رع  اةقضاء سن، عمى تمك الموافق، فقال(. 335    330  )المرجع السارق : البقمص. يراجع د(  3)

 .يرإخالل ةوع من ال عاوى عن الفصل فيه، كما أن إرراء الجمعي، العام، أعضاء مجمس اإِلدارة ال يبرئدم عن  ق هللا تعالى مثل الغش والتزو

 (.653  )أرو زي  رضوان . د(  4)
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إ ا م لت  المىؤاللاد المهللةاد عور محهلل هؤرء فكا  اةف  التلالا ؟ هإل اؤط  مل ااوطنص فاا  اللكل 
 مم اؤط  مل الو كد ةفى ن؟

تةص الاالاةال فل اللسهلل الل لاد عور مل مع دنء مجودل اِ هللا ال الالمدهللا  إ ا مهللالا مدن عودا م مدل الاجلدن  
القلد  طىدن ال عوا دن فد ل الود كد هدل التدل  ةحال الو كد  اللم ااو الا فل إهللا ال معمنإل الو كد المدع  لد 

 .1تتحمإل ه ه المىؤاللاد عة م فل جماع تو فنت م التل ج   الفق الوالا   الالل   التجن   الىوام
لكنفددد ااعمددنإل الانةالةاددد التددل ااددالم ل ددن المددهللا  لودد اال ( مال اللةدد  اِ ىددسمل)المددل هةددن توتددزم الودد كد 

 :مىنىاال همن
ااددد  لنىدددم الوددد كد اللحىدددنل ن م  لودددفت  ممددد س  ل دددن  ممدددن إ ا تلنمدددإل لنىدددم  ددددد مل ادددتم التلنمدددإل مدددع ال 1

 .الطنص ف ل الو كد ر تكالل مىؤاللد عل ةتن ج تو فنت 
ممددن إ ا اىددتلمإل اىددم الودد كد لدد ل اقتدد   مدد س  لنىددم ن اللكددل لاوددهلل إةفنقدد  عوددر حنجانتدد  الطنوددد فدد ل 

الودددم لحااادددد اامددد  فحاة ددد  تكدددالل الوددد كد  ارحتمدددنإل ااالإل مل الااددد  حىدددل الةادددد ر: هةدددن  احتمدددنلال
 .مىؤاللد ممنم ه ا الاا   م تلالهلل هل عور المهللا 

مل  ل  الاا  كنل ىلء الةاد حام م لتد  الود كد  لد  م دإل مل اىدتطهللم المدهللا  اىدم : الارحتمنإل ال نةل
مددل هللاددل الودد كد ِ لدد ام تدد مال عوددر حانتدد  اللوددنل  ال  تدد   الم ددإل مل الدد ىء المددهللا   مددد مددهللال الودد كد 

الاجا عوا   مال قانم محهلل اللةال  لو   ملنل  لمات ر وا  مالقع مل وطص الاحهلل مع مةد  ملود  لد ل 
ةمددن عوددر  ر اودد   إر للددهلل الجددالهلل تالقاددع وطوددال  مال ةحددال  لدد   فحاة دد  ر تكددالل الودد كد مىددؤاللد  الا 

 .2الاا  مل ا جع عور المهللا  وطوا ن
الم ىددالمد لدد  فددل اللاددهلل  ممددن إ ا طدد ب عددل هللا دد ال  دددد مل اكددالل التلنمددإل قددهلل تددم فددل حددهللالهلل الوددسحان  2

ىوانت  ف ل المتلنمإل مل  ر اىتااع دد كانعهللال عنمد دد إر ال جالَد عور المهللا  وطوا ن  الهد ا اتاودا ددد 
 .كمن هال الملمالإل ل  فل الو كن  التجن اد دد وسحان  المهللا  لسحتجنب ل ن عور الاا 

د الالم ن لد  الالو كن  فل الفا  اِ ىسمل؛ ال المهللا  إ ا كتل  ل  اله ا من ة اه متفا ن مع قالاعهلل الالكنل
دددن لدددنلااالهلل التدددل  ودددسحانت  ف ةددد  اكدددالل لم نلدددد الم دددن ا الماادددهلل  مال الالكادددإل الماادددهلل  الحاة ددد  اكدددالل موتزم 

القدهلل اتجد  الا دنء الف ةىدل . ال ل ؛ ف  ا طنلف ن فاكدالل  دنمة ن مدتحمس  لمىدؤاللانت  الحدهلله هللالل الود كد
م ددد ةحدال التطفاد  مدل هد ه الانعدهللال  الا تد ى مل 1900دد حتر قلإل ودهللال  قدنةالل الود كن  ىدةد الحهللام 

 دم تكد ل  لد  مدل طدسإل . الو كد مىؤاللد عل جماع معمنإل المهللا  من هللام  فل ةانق غ   الود كد
م قددهلل اةتودد  1991لىددةد  159الالددهللال مل الاددنةالل المودد    قددم . مددل الاددنةالل ارةدد  الدد ك  14المددنهللال 
ن فل مالاهلله ل ل  م   اللكل هد ا ر امةدع مدل  جدالد الود كد للدهلل  لد  عودر المدهللا   ال 59  55  50ا  

                                                 
 (.361  )البقمص . ، ود(656  )أرو زي  رضوان . ود ،(016  )ثرو  عب  الر يم . د(  1)

 (.016  )ثرو  عب  الر يم . وق  أغار إلى ع د من قرارا  محاكم النقض المصري، والفرةسي، ردذا الص د، ود( 655    656  )أرو زي  رضوان . د(  2)



 46                       - دراسة فقهية اقتصادية - ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العمالء وتعويضهم عن األضرار الناجمة

 علي محيى الدين القره داغي. د.أ                       
  

 

ال هلل  مدل تالجد  الادالاةال الحهللا دد ِ لدزام الود كد لد ل  فدل مالاج دد الااد  مدن هللامد  تود فن  المدهللا  لدم 
 .1هال اىتا ا  الملنمس  التل تتم حىا الظنه  المو الد... تط ب عل إان  غ   الو كد

مل الادددالاةال الل لادددد قدددهلل مقددد   لمىدددؤاللاد الوددد كد مىدددؤاللاد تلنقهللادددد عدددل توددد فن  اِ هللا ال ددددد : سوددددالالط
المهللا  دد فل حهللالهلل وسحانت  فل مالاج د الاا   إر فل حنر  طنود ا لد  فا دن مل الااد  كدنل ىدلء 

إلددر الودد كد  مال  كنةدد  قددهلل مىددنء ( المم وددد فددل مجوددل اِ هللا ال  مال المددهللا )الةاددد   ددم إ ا كنةدد  اِ هللا ال 
قودد    مال تلددهلل  فدد ل لمجوددل اِ هللا ال  مال المىددنهمال الحددق فددل  فددع هللعددالى التلددالا   ددهلل المطاددرء 

 .كمن ىا تل
المددل المتفددق عوادد  هةددن مل مع ددنء مجوددل اِ هللا ال اىدد لالل لنلت ددنمل فددل مالاج ددد الودد كد الالمىددنهمال  

مدددة م جمال دددن لددد ل كدددنل قدددهلل ودددهلل   الالااددد  ىدددالاء كنةددد  مىدددؤاللات م مهللةادددد مم جةن ادددد  فددد  ا القدددع الطاددد 
 دم إل ااودإل التىدنال  . م م535لنِ جمند ف ل جماع ااع نء اى لالل مىؤاللاد ت دنماةد الفا دن لومدنهللال 

فل المىؤاللاد  اللكل لومحكمد الحق فل مل تا   ةواا كإل مة م فدل المىدؤاللاد حىدا جىدنمد الطاد  
اودت   محدهلل فدل التودالا  عودر الاد ا  الىددجإل اللكددل إ ا لدم . الد   ا تكلد   المدن اانلود  مدل م د ا  ال  دن 

كمددن مةدد  إ ا وددهلل  قدد ا  طددنارء مددل . مطنلفتدد  فددل مح دد  ارجتمددند ف ةدد  ر اكددالل مىددؤالر  عددل   ددن ه
الل ال المةتهللا ف ل لااد ااع نء اىد لالل عةد  ت دنمةا ن إ ا  لد  مة دم لدال قدنمالا لدالاجل م فدل اِ ود ا  

 .2الال قنلد لحنإل  ل  هللالل القالد ه ا الطا 
مدددل الجدددهللا  لنلتةلاددد  عواددد  مل الادددالاةال الحهللا دددد تتجددد  ةحدددال حمنادددد الااددد  الددد ال اتلدددنموالل مدددع الوددد كد ال 

اعتمددنهلل ا عوددر الظددنه  المودد الد  لحاددم تودد  تودد فنت م مددع الودد كد حتددر اللددال تجددنالز مجوددل اِ هللا ال 
ع عوددر وددسحانت   مال طددنل  للدد  الادد ا ا  مددن هللام الاادد  حىددل الةاددد  غادد  مل عدداء اِ  لددن  هةددن اادد

الاا  ال   ا اهلل التمى  فل مالاج د الو كد لنلتو    مال لنللاهلل ال   تم عور طس  ااوالإل المتللد 
 .3الالم علد  لاةمن التل  ىلء الةاد إ ا عوم لنلتجنالز  مال المطنلفد

ن اله ه الملنهللىء الااحكنم تتفق مع قالاعهلل الالكنلد فل الفا  اِ ىسمل تمنم 
4. 

 

 من يرفع الدعوى 
ن قنةالةا ن الحق فل  فع الهللعالى  هلل المهللا   الك ل   هلل   ال المع نء مجودل لوو ك د لنعتلن هن وطو 

اِ هللا ال مةفدددد هللال  مال مجتملددددال عددددل التودددد فن  الالادددد ا ا  ال ددددن ال التددددل لنودددد هن  مال اتطدددد هن المجوددددل  
 ن  مال إىدنءال الت تل  عوا ن م  ا  لنلو كد مال  ل  ل ن اِ همنإل الجىام فل اِ هللا ال مال الت نالل فل حاالق

اىددددتطهللام ممالال ددددن  مال تلهللاددددهللهن مال اِ  دددد ا  لىددددملت ن المنلاددددد  مال تتلنمددددإل مل ددددن  إ ددددنفد إلددددر مطنلفددددد 
                                                 

 (.015    016  )ثرو  عب  الر يم، المرجع السارق . ، ود(556  )تجاري، لعب  المعين جمع، ، وموسوع، القضاء فص المواد ال(651  )المرجع السارق : أرو زي  رضوان. د(  1)

 (.013، 081  )المرجع السارق : ثرو  عب  الر يم. د(  2)

 (.125    123  )المرجع السارق : أرو زي  رضوان. د(  3)

 .، العاةص ربغ ادمحم  رضا العاةص، ط مطبع. الوكال، فص الشريع، والقاةون ل : اةظر(  4)
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ةوددالص الاددالاةال المةظمددد لوودد كن   الالوددالا   الم عاددد  الالةظددنم ااىنىددل  المطنلفددد اللدد   التجددن    
 .1الكإل تو   طنارء مل و ة  تفالا  مونل  مؤكهللال لوو كد

هلل المددهللا  مددل مجوددل اِ هللا ال  الا  ا كنةدد   ددهلل مجوددل اِ هللا ال ف دد ا ر اتوددال  إر للددهلل الت فددع الددهللعالى  دد
عزل  التلاال مجول جهللاهلل ااالم هال لملنو ال الهللعالى  هلل المجول الىنلق  الفل جمادع ااحدالاإل فد ل مدل 
حق الجملاد اللنمد لومىدنهمال ملنود ال هد ه الدهللعالى الجمنعادد  كمدن مةد  مدل حدق المودفل ملنود ال هد ه 

 .ى  المل حق الو ا  فل حنلد إفسل الو كد لنعتلن ه الكاس  عل جمنعد الهللا ةالالهللعال 
الحمناددد اوددحنا اامددالاإل المت دد  ال ممددن ات تددا عوددر لدد اءال  مددد مجوددل اِ هللا ال مددل إ دد ا  لحاددالق م 

ر ات تددا عوددر م  قدد ا  اوددهلل  مددل الجملاددد اللنمددد ىدداالا هللعددالى ): ةودد  ملظددم الاددالاةال عوددر مةدد 
المدنهللال ) (المهللةاد  هلل مع نء مجول اِ هللا ال لىلا ااطانء التل تاع مدة م فدل تةفاد  م مدت مالمىؤاللاد 

حام امكل مل تتم مالافاد الجملادد اللنمدد هللالل عودم لحااادد مدن ( 1991لىةد  159مل قنةالل  132/1
م اقت ف  المجول مل غف مال تهلللال  ال ل  ال الجملاد قهلل تالافق لناغولاد ا  ىلا كدنل ف لمدن ا  د

فا ن حاالق ااغولاد  اللكل الانةالل اودت ا مل ر تم دل ىدةد عودر المودنهللقد عودر قد ا  مجودل اِ هللا ال 
محإل المىنءلد إر إ ا كنل اتم إل جةناد مال جةحد فس تىاا حاة د  هللعدالى المىدؤاللاد إر لىداالا الدهللعالى 

 .2الجةن اد
هلل اِ هللا ال إ ا لددم تلنودد  هدد ه الا  ددنفد إلددر  لدد  فدد ل لكددإل مىددنهم لمفدد هلله الحددق فددل  فددع هللعددالى الودد كد  دد

الهللعالى مل قلإل الو كد ا  ىلا كنل  ال ل  الَّ مىؤاللاد مجول اِ هللا ال عل حىل إهللا ال الود كد هدل 
مىددؤاللاد لحكددم الودد د مال الاددنةالل  اللدد ل  ر اجددالز اِ عفددنء مة ددن  مال التطفادد  فا ددن  الاكددالل مددل حددق 

 .د الحمناد حاالق ااقواد  الحاالق المىنهم لمف هلله ملنو ال ه ه الهللعالى لاوهلل حمناد الو ك
 .3 فع هللعالى  هلل مجول اِ هللا ال من هللام قهلل ت    لا ا ات ( هللا ةل الو كد)الك ل  لواا  المت    

 .اله ه اِ ج اءا  الالمىؤاللان  ر تطنل  محكنم الو الد القالاعهللهن  المانوهللهن
 

 :أحكام المضاربة الفاسدة 
 :اطتسإل و ا مل و الا  ف ة  ات تا عوا  من ا تل إ ا فىهلل عاهلل الم ن لد لىلا تطو   مال: مالر  
 .دد لانء اامنةد من لم اتلهلل الم ن ا مال ااو  1
 .دد فىخ عاهلل الم ن لد 2

فىددددط  ال هلل المددددنإل إلددددر وددددنحل  مددددن لددددم افدددد  : الاتفاددددالا عوددددر مل حكددددم الادددد ا  الفنىدددهلل): قدددنإل الددددل  وددددهلل
 .4(لنللمإل

                                                 
 (.015    013  )المرجع السارق : ثرو  عب  الر يم. ود( 103  )المرجع السارق : أرو زي  رضوان. د(  1)

 (.016  )ثرو  عب  الر يم المرجع السارق . ود( 133  )المرجع السارق : أرو زي  رضوان. د(  2)

 (.133، 132  )المرجع السارق (  3)

 (.2/232)ر اي، المجتد  (  4)
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فد  ا لادإل اللادهلل لادل اا ل فمود  لد  ): لدل قهللامدددد تو فن  الم دن ا ةنفد ال  ال مد  الل فا دن  قدنإل ا 3
 .1(التو   كنلالكاإل

م  الحةفاد الالمنلكاد )دد مل ال ل  جمال  اكالل ل ا المنإل المل الم ن ا ل  مج ال الم إل عةهلل الجم ال   4
ةمدن اىدتحق اللنمدإل لنلود ا : قدنلالا 2(فل  الااد عةهلل الالهنا  الالونفلاد الالحةنلود ال الد ل  ةمدنء منلد   الا 

 . ا فىهلل  الم ن لد فىهلل الو ا فوم اىتحق مة  وا  ن فكنل ل  مج  م و ف 
مل ال ل  لاة من عور من و انه  اله ا ملةل عودر م هلد  فدل )(: مل فا نء الحةنلود)ال ها ملال الو ا  

 .3مل الم ن لد الفنىهللال ت ط  حكم الم ن لد الوحاحد فل ال ل  الةحاله
ال هدا المنلكادد فدل  الاادد الددل المنجودالل عدل منلد  مةدد  ُادَ هلل  إلدر قد ا  م ود   القددهلل طد َّب قدالإل  طد  ل ددم 

ةمن ل  ااقإل ممن ىمر  مال مل ق ا  م و  إل كنل : الهال مة  ا هلل إلر م وِ  من لم اكل مك   ممن ىمنه  الا 
لجدزء الد   ىدمر لد   ا المنإل هال موت ا الو ا عودر المادن    مال ااك د  مدل قد ا  م ود   مال مدل ا

إل كنل المان   هال موت ا الو ا ال   اات ل الزانهللال التل مل قلو ن فىهلل الا ا   الهةن  قالإل  ط  
مةدد  ادد هلل إلددر قدد ا  م ودد  فددل كددإل مةفلددد اوددت ا ن محددهلل ): مددؤهللاه( الهددال ال الددع هللاطددإل المدد ها المددنلكل)

لدر إجدنزال م ود  فدل كدإل المتان  ال عور ونحل  فل المنإل ممن لال اةفد هلل محدهللهمن ل دن عدل ودنحل    الا 
مةفلدد اوددت ا ن محددهلل المتان  ددال طنلوددد اوددت ا ن ممددن لددال فدل المددنإل الفددل كددإل قدد ا  فنىددهلل مددل قلددإل 

الممددن الددل )الادد   الالج ددإل  الهددال قددالإل مادد ا  الالددل ةددنفع الالددل علددهلل الحكددم الموددل   الاطتددن ه الددل حلاددا  
 .4(لال هةن محإل لح  ن الانىم مل المنلكاد فنطتو  قالل  فل الا ا ن  الفنىهللال عور تفواإل

 :الالف ق لال مج ال الم إل  الق ا  الم إل هال
تلةددل مل ةلاددل قددهلل  ا مددل المددنإل لوم ددن ا لاددهلل  عمودد  لحاددم ( الم ددن لد)مل مجدد ال الم ددإل فددل الادد ا  

اللنلمانلدإل ر اةظد  . االاز  مج ال عمإل م و   الل ل  ر اات ل مل اكالل هةن   ل   مال مةفلد ل ا المنإل
ل الاددر الممددن قدد ا  الم ددإل فالةددل م. إلددر قددهلل  الدد ل  الحنوددإل لدد ا المددنإل  لددإل اةظدد  إلددر قددهلل  اللمددإل

إل ااجدد ال تتلوددق ل مددد  ا المددنإل ىددالاء ): لوماددن   لاددهلل  الدد ل  فددل م ددإل هدد ا الادد ا   ااددالإل الددل  وددهلل
كنل فل المنإل  ل  مال لم اكل  الق ا  الم إل هال عودر ىدةد الاد ا  إل كدنل فاد   لد  كدنل لولنمدإل مةد  

ر فس ولء ل   .5(الا 

                                                 
 (.5/32)المغنص (  1)

 (.5/32)، والمغنص الرن ق ام، (5/625)، والروض، لمنووي (283  )، والقواةين الفقدي، (2/232)، ور اي، المجتد  (8/0135)ر ائع الصنائع : يراجع(  2)

 (.5/32)المغنص الرن ق ام، (  3)

 (.230، 2/232)ر اي، المجتد  (  4)

 (.2/203)ر اي، المجتد  (  5)
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الم ن ا للمإل ر لهلل مل تلدنهلل إلدر م دن لد الال   ة ى  جحنة  هال مل الم ن لد الفنىهللال التل قنم فا ن 
الم إل كمن هال ال م  ال اج  فل الم ها المنلكل  ال عاهلل الم ن لد عادهلل مىدتاإل عدل لاادد اللادالهلل  فدس 

 .1اةلال مل احالإل عةهلل فىنهلله إلر عاهلل  ط  كمن هال الما هلل فل جماع اللاالهلل
حددهلل اللنقددهللال  ففددل حنلددد الجددالهلل إل الاددالإل لدد ج ال الم ددإل قددهلل اددؤهلل  إلددر إلحددنق  دد   ل : المددل جنةددا  طدد 

طىددن الي فلوادددي لددال قوةددن لدد ج ال الم ددإل ات تددا عوادد  القددالد  دد   عوددر  ا المددنإل؛ اةدد  اددهللفل ن مددع تحمو ددن 
كمدن مةد  فدل حنلدد الد ل  الكلاد  . (الطد اب لنل دمنل)  ال (الا م لنلاةم)الطىن ال  الل ل  تط ب عل مازال 

 .2 اؤهلل  إعانء مج ال الم إل لوم ن ا إلر إلحنق غلل ل
دد مل ال منل فل الم ن لد الفنىهللال م إل ال منل فل الم ن لد الودحاحد فدس ا دمل الم دن ا إر  5

قددددنإل . مل الم ددددن ا  ددددنمل: القددددنإل للدددد  الفا ددددنء مددددة م ملددددال االىدددد  المحمددددهلل. 3لنلتلددددهلل  الالتاوددددا 
 .4(العةهللهمن ا مل كمن فل ااجا  الموت   إ ا هو  المنإل فل اهلله): الكنىنةل

هت   الَّ اللاهلل إ ا فىهلل فاجا عور الم ن ا مل ا هلل المنإل إلر ونحل  فال  ا  الا  ا لدم اله ا ال م  ل  الجن
 .ا جل  فال  ا فاكالل  نمة ن كنلانوا

الا  ا فىدددهلل عادددهلل الم دددن لد لتلدددهلل  الم دددن ا المطنلفتددد  لوددد ا مدددل الوددد الا المات ةدددد لنللادددهلل فددد ل :  نةا دددن
ل كنلانودا؛ حادم تةت دل اامنةدد كمدن الم ن ا  نمل لمن ات تا عوا  مل الطىدن ال  اةد  حاة د  اكدال 

ودد ح لدد ل  الفا ددنء  العوددر  ددالء  لدد  إ ا تحاددق  لدد  ف ةدد  اكددالل لدد ا المددنإل لةددنء  عوددر مةدد  لددال لواددهلل 
 .الظنلمد حق فا 

هدد ا فددل الدد ل  الدد   تحاددق فددل اللمواددد التددل تلددهللى فا ددن الم ددن ا  ممددن الدد ل  الىددنلق فاكددالل حىددا 
الاطتوفدالا فدل ): الحنفظ الفااد  الدل المةد   مقدالاإل الفا دنء فادنإل القهلل لطص. ارتفنق  القهلل ىلق تفواإل  ل 

هدال  دنمل  الالد ل  : ال جإل اهللفع إلر ال جإل منر  م ن لد  فاطنل  من مم ه ل   ا المنإل  فانلد  ان فدد
ىحنق  .لونحا المنإل   ال  ه ا الاالإل عل ملدل قسلد  الةنفع  الل  قنإل محمهلل  الا 

 .اوت ان عوا   الهال  نمل لومنإل الهال مل ال ل  عور من: الفا  قالإل  نلي 
 .ال ال  ه ا الاالإل عل إانل لل ملنالاد  الل  قنإل منل  لل مةل

هدال  دنمل  الاتودهللق لنلف دإل   الاةدن هد ا الادالإل عدل الوللددل  الالةطلدل  الالحكدم  : القنل  ان فدد  نل دد
 .الحمنهلل

                                                 
المضبارر، والمشبارك، ضبمن سمسبم، أرحباث الفكبر اإِلسبالمص : ويراجبع(. 661 ب   663  )عمص القره داغص، ط دار االعتصباح . قاع ة المثمص والقيمص وأثرها عمى الحقوق وااللتزاما  ل : يراجع لألقوال الخمس، الواردة فص هذه المسأل،(  1)

 (.631    631  ) ح6110المعاصر الصادرة عن غرك، رارك لين عاح 

ر،، أو المساقاة، والمزارع، فاس ة، فإن لمعامل ةصي  المثل  يث قال    فص االختيبارا  الفقديب،، وق  رجحت هذا الرأي، ثم فر ت كثيًرا  ينما رأيت غيخ اإِلسالح ارن تيمي، ر مه هللا يذه  إلى هذا الرأي، وهو أةه فص  ال، كون المضار(  2)

: فقبال( 613  )وقب  أوضبح ذلبك أكثبر فبص القواعب  النوراةيب، الفقديب، . «وإذا فس   المزارع، أو المساقاة أو المضارر، استحق العامل ةصي  المثل، وهو ما جر  ره العادة فص مثمبه، ال أجبرة المثبل»:    ( 656  )  ط دار المعرف، ربيرو

لب، فدبذا غمبط ممبا قالبه، وسبب  ر  ره العادة أن يعطاه مثمه، إما ةصفه، أو ثمثه، فأما أن يعطى غيئًا مق وًرا مضموةًا فص ذم، رب المال كما يعطبى فبص اإِلجبارة والجعاوالصواب أةه يج  فص المضارر، الفاس ة ررح المثل، فيعطى العامل ما ج»

العامل ق  يعمل عشر سنين، أو أكثر، فمو أعطص أجرة المثل أعطص أضبعاف رأس المبال، وهبو فبص الصبحيح، ال يسبتحق غمطه ظنه أن هذه إجارة فأعطاه فص فاس ها عوض المثل كما يعطيه فص الصحيح المسمى، ومما يبين غمط هذا القول أن 

 .«إال جزًءا من    الررح إن كان هناك ررح    فكيف يستحق فص الفاس ة أضعاف ما يستحقه فص الصحيح، 

 .«وتفريطه  ن ما كان القبض فص صحيحه مضموةًا كان مضموةًا فص فاس هوال ضمان عميه فيما يتمف رغير تع يه »(: 5/30)جاء فص المغنص (  3)

 (.8/0155)ر ائع الصنائع (  4)
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 .ال ل  ل   الاتوهللق لنلف إل  الالال الد عوا  الهال  نمل ل مل المنإل: القنإل موحنا ال م 
إ ا طدنل  ال لد   فدنل ل  لد  فدل الا دنء  الهدال فدل الدال د الالفتادن اتودهللق لد   الر اودو  : القنإل ااالزاعل
 .لالاحهلل مة من

ل طددنل    الاةددن عددل عوددل   ددل ار عةدد  مةدد  قددنإل: الفادد  قددالإل طددنمل ر ): الهددال مل ر  ددمنل عوادد   الا 
 .( منل عور مل وال   فل ال ل 

 .ال الاةن ملةر  ل  عل الحىل الزه  
 .1مل مل  مل فو   لح    ال  ه ا الاالإل عل و ا : قالإل ىنهللل الهال الفا 

 

 :أحكام الشركة الفاسدة 
الحةفادددد )الا  ا فىدددهلل  الوددد كد لىدددلا مطنلفدددد وددد ا مدددل وددد الا ودددحد اللادددهلل فددد ل جم دددال  الفا دددنء : مالر  

 مدن عور مل الو اكال ااتىمنل الد ل  عودر قدهلل   مل ممدالال م  الا جدع كدإل الحدهلل مة 2(الالونفلاد الالحةنلود
عور قهلل   مل ممالال من  الا جع كإل الاحهلل مة من عور ارط  لد ج  عمود   ال المىدمر اىداا فدل اللادهلل 

 .الاوت ا اللل  الجالهلل ال ل . الفنىهلل
إلدر مة مدن ااتىدمنل الد ل  عودر  3الو ا  ملال جلف  مدل فا دنء الحةنلودد ددد : ال ها لل  الفا نء دد مة م

الل ل  مج ى ملال جلف  المون كد الفنىهللال مج ى . ج  عمو من و انه  الر اىتحق محهللهمن عور ارط  م
المون كد الوحاحد فل جماع محكنم ن اله ا غا  وحا  اة  اؤهلل  إلر التىنال  لال الوحا  الالفنىهلل 
اله ا مطنل  لمازال الو د  الال اج  هال ال م  ااالإل  ال ااوإل هدال كدالل  لد  مدنإل كدإل الاحدهلل لمنلكد   

ةمن ت    ل  ل ن لال الحكم عور مات ر ااوإل اة  ةمنؤه  الا  نللاهلل الوحا   ف  ا لم اكل اللاهلل وحاح 
  الهد ا لطدس  الم دن لد 4كمن مل اللاع إ ا كدنل فنىدهلل ا لدم اةادإل مود  كدإل الاحدهلل مدل المتلدنالال عدل منلد 

الفنىددهللال حاددم مل الم ددن ا لددم اوددن   لمددنإل اللكددل لدد إل كددإل ج ددهلله العمودد   اللدد ل  ر لددهلل مل تلددنهلل إلددر 
ىلق  ممن فل الو كد فاهلل لاا    ن  الو كد فل مون كد الو اكال ال ل  الحنودإل مدل  ق ا  الم إل كمن

 .المنلال   م ا ط  كإل مة من مج  م إل عمو 
 .الك ل  اام  إ ا تمنهللى الو ا 

إ ا كددنل الفىددنهلل لىددلا مطنلفددد الودد ا  لوااددالهلل الددالا هللال فددل اللاددهلل  مال لىددلا الطانةددد الةحالهددن  فدد ل :  نةا ددن
ل الو ا  المتىلا  اتحمإل كإل اا  ا  الةنتجد عور عمو    م إل لال  ل  االزد حىا ةىلد المدنإل  الا 

 .5لم االجهلل  ل  فاؤط  لماهللا  الطىن ال مل منل 

                                                 
 (.631، 635  )اإِلغراف عمى مذاه  أهل العمم لمنيساروري (  1)

 (.26، 5/23)، والمغنص (5/62)، والم وة، (3/1)، وةداي، المحتا  (3/285)، والروض، لمنووي (8/0153، 3/0583)ر ائع الصنائع : يراجع(  2)

 (.5/26)المغنص الرن ق ام، (  3)

 (.8/0153)، ور ائع الصنائع (5/26)المغنص (  4)

 .المصادر السارق،(  5)
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 : خةالصةةة الةبةحةة  
إتاددنل الفلددإل المحدد م  الكددالل : هددل تعتمةةد علةةى ثالثةةة أسةةس( المسةةؤولية الجنائيةةة)ةةةة أن العقوبةةات  1

نهم ن  اللد ل  ر عااللدد عودر المجةدالل  الالوداا  الةحالهمدن  الممدن ال دمنل الفنعإل مطتن  ا  الكالة  مهلل ك ن ف
تس  منل   الل ل  ر اوت ا فا  ااىل ( المىؤاللاد المهللةاد)الالتلالا   فالتمهلل عور اِ   ا  لنرط  الا 

 .«ر     الر   ا »: الىنلاد تالاا ن لاالإل الةلدل وور ار عوا  الىوام
 للشةركات والمؤسسةات( المعنويةةي القانونيةة)بالشخصةية االعتباريةة  ةة ال مانع شرًعا من االعتةراف 2

مددن هللام ادددتم  لددد  فدددل إادددن  التةظامدددن  اِ هللا ادددد التددل تدددهللطإل  دددمنل المودددنل  الم ىدددود  الر تطددد ب عدددل 
اله ه الوطواد ارعتلن اد لوو كن  تةتاإل إلا ن فل الظنه  موكاد الحوص الااى م  . مانوهلل الو الد

نء لددهللاالة ن  لددإل لجماددع حاددالق الودد كد الالاجلنت ددن  غادد  مل الموكاددد الحاااددد للىدد م التكددالل ل ددن  مددد لوالفدد
الالحوص هل اوحنل ن  المل كدالة م ر اتود فالل فا دن ر امةدع مدل هد ه الموكادد م دإل الد اهل لنلةىدلد 

المل هدد ه الوطودداد ارعتلن اددد لوودد كد ل ددن مهواددد كنموددد فددل الحددهللالهلل التددل للاة ددن ىددةهلل . لولددال الم هالةددد
ودددنء الوددد كد  مال اللةددد   اللددد ل  ل دددن حدددق التموددد  الالتمواددد  للدددال   مال لااددد  عدددال   المة دددن مىدددؤاللد إة

مىؤاللاد مهللةاد عل تو فن  الو كد  اللكل ال اج  هال مة ن لاى  مىؤاللد عل جةنان  الجد ا م المدهللا   
 .مال مجول اِ هللا ال

ا  ف ددال الكاددإل عددل مجوددل الممددن المددهلل .ةةةة الممثةةل والنائةةب للشخصةةية االعتباريةةة هةةو مجلةةس اإِلدارة 3
الممدددن . اِ هللا ال فدددل حدددهللالهلل ودددسحانت   ىدددالاء كدددنل لددد ج ال  مم لمكنفددد ال  مم لدددهللالة من  مال هدددال مجاددد  طدددنص

مع نء الجملاد اللنمد ف م م لنا اامالاإل المىنهمد  ل م هللال  ال قنلد الاِ و ا  الالمحنىلد؛ ف م مدنلكال 
 .تو  ااى م

بمثابة المضةارب فيمةا يخةتص الودائةع ( تعمل في االستثمارأو الشركات التي )ةة البنوك اإِلسالمية  4
المدل هةدن فمجودل اِ هللا ال الكادإل عدل لاادد المىدنهمال فامدن  االستثماريةي والمودعون هم أرباب األمةوالي

اطددص ااىدد م  ف ددال لم نلددد الودد ا  الدد   فددال  ودد اك  ارطدد  إلادد  جماددع التودد فن   الهددال فددل الالقدد  
 .ارىت من ادةفى  م ن ا فامن اطص الالهللا ع 

ةة أجمةع الفقهةاء علةى أن المضةارب والشةريك أمةين ال يضةمن إال عنةد التعةدأ والتقصةير ومخالفةة  5
الملةددر هدد ا اِ جمددند للدد  ار ددن  الماددزال الودد الد فددل  شةةروط العقةةدي أو مقتضةةيات العقةةدي والخيانةةةي

 .الا م الالاةم
تقتضيها مقاصد الشةريعة مةن خةالل التشةدد ةة بجانب هذا الميزان توجد قواعد حماية األموال التي  6

  حاددددم ةدددد ى مل الفا ددددنء  كدددد الا حددددنر  ك ادددد ال اىددددت ةنء مددددل ملددددهللم عددددهللم  ددددمنل الودددد ا  فةةةةي الضةةةةمان
ن لوانملال فل ممالاإل الةنل عل  الالم ن ا حتر امكةةن وانغد قنعهللال مط ى مل ه ه ارىت ةنءا   هللع 



 52                       - دراسة فقهية اقتصادية - ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العمالء وتعويضهم عن األضرار الناجمة

 علي محيى الدين القره داغي. د.أ                       
  

 

ن لمنهللال الفىنهلل لنلتةلا   االل   ال ال تىدالإل ل دم مةفىد م مكدإل ممدالاإل الةدنل  ا اق م إل ه ه اللاالهلل  الحىم 
المددل طددسإل التالىددع فددل هللا دد ال المىددت ةان  ةىددتااع مل ةوددإل إلددر كددإل الةتددن ج اِ اجنلاددد لو ددمنل العهللمدد  
مل ن  كمن احنفظ مل طسإل ه ا المة ج عور طون ص فا ةن هللالل التفد اا ل دن الهللالل الحنجدد إلدر ااطد  

 .للةق الةوالص اللا  ن
  المل قادنل الم دن ا المودت   د فرق جوهرأ بين المضارب المشترك والمضارب الخةاصةة ال يوج 7

 .عور ااجا  الموت   قانل فنىهلل  المل الةاإل عل الل  وهلل فل ه ا اللنا ةاإل غا  هللقاق
بضةمان األمةوال شةرط باطةلي وهةل يبطةل العقةد ( البنةك)ةة كل شرط من طرف المضارب أو الشةريك  9

 نفس  
 :فا   مانل

 .اللاهلل وحا   اله ا هال من  ها إلا  ملال حةافد  المنل  المحمهلل فل ال الااد ال اجحد:   ااالإلال م
ن  اله ا هال من  ها إلا  الونفلل  المحمهلل فل  الااد: الال م  ال نةل  .مل اللاهلل لناإل ما  

 .المل ال   اظ   لةن  جحنة  هال الاالإل ااالإل
فإن أدخل ذلك في العقد فيكون حكم  اشةتراط بالضماني ( البنك)ةة إذا تطوع المضاربي أو الشريك  9

ال فمختلةةف فيةة ي فددل حددال  مى للدد  المنلكاددد . حاددم  هددا الجم ددال  إلددر عددهللم لددزالم  لدد  الضةةماني وا 
 .لزالم ه ا الو ا

ممن إ ا انل  ةفدل الم دن ا  مال الود ا  للدهلل القدالد الطىدن ال لتحمدإل طىدن ال  ا المدنإل  مال الود ا  فدس 
إ ا كنل الم ن ا مؤىىد كلاد ال  ال ا المدنإل مىدت م  ا وداا  ا مال فااد  ا ر منةع فل  ل  و ع ن  الر ىامن 

 .امو  إر ه ا المنإل المالهللد عةهللهن لسىت من  فافنج  دد ا  ىلا قنه  دد مة  قهلل فاهلل كإل من لهللا 
تتوطص ل اجنز الفا دنء فدل التلدهلل   الالتاودا   اللكدل لمدن مل  ةة الحاالت التي يجب فيها الضماني 11

 :الع ن مل اِ جمنإل الارحتمنإل ةفوإل  ل  مل طسإل ال الالا اللمواد الالاقلاد الهلفا من ة
 :أواًل ةة مخالفة التصرفات التي يقتضيها عقدا المضاربة والشركة

الهدد ه التودد فن  تطتودد  مددل كددالل عاددهلل الم ددن لد ماواددد  مال غادد  ماواددد  الكدد ل  الحددنإل فددل الودد كد  
ماواد  مال لوو ا  فل الو كد الماواد  المن اجدالز ل مدن فدل المل فد من اجالز لوم ن ا فل الم ن لد ال

الم ن لد غا  الماواد  الالود كد غاد  الماوادد  المدن ر اجدالز ل مدن فدل الحدنلتال  الامكدل توطداص  لد  
 :مل طسإل ااقىنم ال س د ارتاد

المكدنل الم ن لد الماوادد  الهدل مل ادهللفع  ا المدنإل المدنإل إلدر الم دن ا مدل غاد  تلادال اللمدإل  ال ( م)
 .الالزمنل  الالمتلنمإل مل 

الم ن لد المااهللال  الهل مل اااهلل الم ن ا لةالد مل التو فن   مال لزمنل ملدال  مال مكدنل ملدال  ( ا)
 .مال ل وطنص ملاةال  مال لااد مل التجن  ر غا 
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ددن  مال ( ب) ددن عنم  الم ددن لد المفال ددد  التددل افددالا  فا ددن  ا المددنإل كددإل اامددال  إلددر الم ددن ا تفالا  
 .واص عور إجنزت  فل لل  اامال  التل قهلل ر تات ا ن الم ن لد الماوادلنلتة

ن التددل اوددت ا عوا ددن  ا  المددل هةددن فنلم ددن ا فددل الم ددن لد المااددهللال مااددهلل لجماددع الااددالهلل الملتلدد ال ودد ع 
المنإل  الفامن ىالاهن الار حكم الم ن لد الماواد  ف  ا طدنل  محدهلل هد ه الاادالهلل فاكدالل  دنمة ن لمدن ات تدا 

 .ل طىن العوا  م
ددن لمددن اات ددا  عاددهلل الم ددن لد الالاادد  الحددق فددل مةددالاد  الممددن الم ددن لد الماواددد فاكددالل الم ددن ا موتزم 

 .التو فن   ف  ا تجنالز ه ه الحهللالهلل فاكالل  نمة ن
الممن الم ن ا فل الم ن لد المفال د ف ال مك   إاسق ن لوادهلل  فمدن م ل فاد   ا المدنإل فدس اكدالل  دنمة ن 

 .تن ج إر إ ا الجهلل ىلا  ط   المن لم او ح فا  ل  ل اىا  حىا ع   التجن لمن ات تا عوا  مل ة
 

ولذلك نذكر هنا التصرفات التي لو قام بها المضارب في المضاربة المطلقة يكون ضامًنا علةى الةرأأ 
 :الراج  في نظرأ

 .إر إ ا الجهلل إ ل طنص  مال تفالا  عنم: اللاع الالو اء لنلةىا د* 
حادم اكدالل  دنمة ن لد  إر ( م  الالل ال   ر اتانلل التنج  فل م و : )لل الفنحفاللاع الالو اء لنلا* 

 .إ ا م ل ل   ا المنإل لىلا مل ااىلنا كنلطال  مل هس  الولء كو   مال لم اجهلل ُلهللًّا مل  ل 
حام ر اجالز ل  إر ل  ل طنص  الفل عود ةن الحن د  ر اجدالز لوم دن ا ملدهلل ا مل : الىف  لنلمنإل* 

فىددد  المدددنإل مدددع إمكنةادددد التحدددالاس  الالتىددد اس  الملنوددد ال  فددد  ا فلدددإل  لددد  الهوددد  المدددنإل ف دددال احمدددإل لة
 . نمل ل  ماوا ن

الاظ   م    ل  فل عو ةن الحن   حام ة ى تلنال مىلن  اللمس   : اللاع الالو اء لاا  ةاهلل اللوهلل* 
ِ ىدسمل مل الادع مال الت ل ل ن الطاا  ممن ال   ونحا المنإل إلدر مطدنا   اللد ل  ر اةلادل لولةد  ا

اوددت   إر لنللموددد المحواددد  مال اللموددد التددل  لادد  ل ددن اللموددد المحواددد كنلددهللالر  لنلةىددلد لودد  الاادد    
الالىدلالهلل   الا  ا لددند  مال اودت ى لددنللمس  ااطد ى كددنلال الانلدنةل  مال ارىددت لاةل  مال المدن    مال ةحددال 

زاد  مال ق ال  مل اللةدال  اِ ىدسماد التدل تتلنمدإل  ل  فس لهلل مل ااال ةفى  مل طسإل ملنمس  متالا
ل  ه اللمس   مال مل طسإل ىود اللمس   ممن إ ا مقهللم عودر  لد  هللالل هد ه التااادد المود العد الت تدا 

 .عور تو فنت  طىن ال ف ة  اكالل  نمة ن
الز فددس اجددالز لوم ددن ا ارىددتهللاةد عوددر  ا المددنإل لدد ك   مددل  مل المددنإل  الكدد ل  ر اجدد: ارىددتهللاةد* 

الو اء ل ك   ممن لهللا  مل ممالاإل  الا  ا فلإل  ل  فاكالل فل  مت   الاتحمإل الحهلله ةتن ج عمو  مل طىن ال  
 .اله ا مانلق لةظ اد الو كن  المحهللالهللال الىن هللال فل عو ةن الحن  
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ر اجدددالز لوم دددن ا لنرتفدددنق مل ااددد    طددد  مدددل مدددنإل الم دددن لد اةددد  م ودددالهلل : اِ قددد ا  لوااددد * 
اااددع  لدد   فدد  ا فلددإل  لدد  ف ددال   ددم  الات تددا عوادد  ال ددمنل عددل كددإل مددن احددهللم مددل  لوتجددن ال  الاِ قدد ا 

 .طىن ال
الهد ا غاد  جدن ز لنرتفدنق  ال  لد  مطدنل  لمات در عادهلل الم دن لد  : التل د لنلمنإل هلدد مال ودهللقد* 

 .ف  ا فلإل فاكالل مل منل  الطنص  اللال مل منإل الم ن لد  إر إ ا م ل ل   ا المنإل
لم اجزه جم ال  اللومنء إر ل  ل  مال تفالا  عنم  ال  ا المنإل قهلل   ل ل  الحهلله  : لواا التالكاإل * 

اللددم ادد   لاادد ه  الاللةنودد  الوطودداد ملتلدد ال فددل عاددهلل  الم ددن لد الالموددن كد  فدد  ا فلددإل الت تددا عوددر 
 . ل  طىن ال ف ال اتحمو ن

ددن  طدد : م ددن لت  لواادد *    فدد  ا فلددإل ف ددال لددال مددل حددق الم ددن ا عةددهلل الجم ددال  مل ا ددن ا وطو 
ن ماوا ن ن  مال فال   تفالا    .اتحمإل ةتن ج عمو  مل طىن ال  إر إ ا م ل ل  إ ة ن طنو 

فودددال مدددل حاددد  عةدددهلل الك اددد  مدددل الفا دددنء  إر إ ا م ل لددد   ا المدددنإل  مال : مودددن كت  لمدددنإل الم دددن لد* 
ن ماوا ن  الا  ا فلإل  ل  الت تا عوا  طىن ال ف ة   نمل ل ن  .فال    تفالا  

لم اجز الجم ال   ل   الاوحدق لد  مةد  ر ا دن ا لمنلد  الطدنص مدع مدنإل : نل  لمنإل الم ن لدطوا م* 
ن ماوا ن  .الم ن لد إر إ ا م ل ل   ا المنإل  مال فال   تفالا  

حاددم اكدالل  دنمة ن لمدن ات تددا عواد  مدل طىدن ال لنرتفددنق إ دنفد إلدر ا تكنلدد  : لادع الود اء المح مدن * 
 .المح من 

 .اجالز ل   ل  عور ال اج حام ر : اِ ل ند* 
ر اجددالز لوم ددن ا مل ادد هل مددنإل الم ددن لد لددهللى  طدد   ال  لدد  احتلددنل لدد  :  هددل مددنإل الم ددن لد* 

عل التجن ال  ف  ا فلدإل  لد  لدهللالل إ ل طدنص ف دال  دنمل لمدن ات تدا عواد  مدل طىدن ال إر إ ا كدنل لهللاد  
قلدإل القد  اللادع إ ا كنةد  الم دن لد موالإل  نلتد لاى  ملهللال لولاع الفدال   فاجدالز لد  مل ا هة دن إلدر مدن 

 .مفال د
دددن تادددالم عودددر  الر تطتوددد  الوددد كد فدددل هددد ه ااةدددالاد مدددل حادددم ال دددمنل فا دددن عدددل الم دددن لد اة دددن ما  

 .الالكنلد
الانعددهللال ااىنىدداد فددل  ددلا هدد ه الجز اددن  الطنوددد لمات ددان  عاددهلل  الودد كد الالم ددن لد تلددالهلل إلددر 

 .  لتحااق ال ل   الالتااهلل لنلمووحد الالل   التجن  حفظ المنإل  التةمات:  س د ممال  مىنىاد الهل
 :التالاا ن ل ل  ةاالإل

مال الو ا  لحفظ المنإل فدل مكدنل ممدال فتود   مال متود   مال ىد ق ف دال ( اللة )إ ا لم اام الم ن ا ( م)
 . نمل  الالم جع فل  ل  الل   التجن    الالل   المو فل



 55                       - دراسة فقهية اقتصادية - ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العمالء وتعويضهم عن األضرار الناجمة

 علي محيى الدين القره داغي. د.أ                       
  

 

اللكددل اللةددد  دددد مدد س  ددددد لددم ا طددد  ارحتاناددن  الكنفادددد  إ ا لددند لنلددهللال  الالجدددهلل اِ  ل الودد ا  لددد ل  ( ا)
لحمناد ممالاإل المىت م ال  كد ل لدم اادم لهلل اىدد هد ا اللمادإل القهلل تد  عودر ااهللاء  مال لدم ا طد  لنل دمنةن  

 .الكنفاد حىا ع   اللةال  ف ة  اكالل  نمة ن لتو  الطىن ال
قتونهللاد  دهلل محدهلل اللةدال  ددد م دإل مدن الاوحق ل ل  من إ ا وهلل   لل  تح ا ا  مل الج ن  المنلاد الار

ف نع  اامالاإل ( اللة )حهللم  ل  لطوالص لة  ارعتمنهلل الالتجن ال دد المع  ل  تلنمإل مل  الم ن ا 
 .ف ة  اكالل  نمة ن ل  ه الطىن ال

المددع  لدد  لددم ااددم مجوددل اِ هللا ال لت تادددا ( مدد س  )إ ا تددالف   اامددالاإل الك ادد ال لددهللى اللةدد  اِ ىددسمل ( ب)
المتطووددد  الم كددز الهلل اىددن  الاللحددالم الالملوالمددن   فالتلدد   لدد  تاوددا  ا ات تددا عوادد   الوددلا الفةاددد

 .ال منل
 :ثانًيا ةة التعدأ وضوابط 

 .التجنالز  الفل ارواسح هال كإل تو   ا اهلل ل   مال مل و ة  اِ   ا  ل مالاإل ارط ال: التلهلل  لاد
 :اله ا اومإل من ا تل

ل دن فل اللودهلل الالوالا د   الالةظنم ااىنىل  الااةظمد المتللد لمدن ر  مطنلفدد قالاةادل الو كدن  الملمدالإل( م)
 .اتلن   مع محكنم الو الد الا اء

 .مطنلفد الو الا الالااالهلل المات ةد لنللاهلل( ا)
مطنلفددد مددن اات ددا  اللدد   التجددن   الاللدد   المودد فل  الفددل كددإل هدد ه الحددنر  اكددالل الم ددن ا ( ب)

 . نمة ن لةتن ج عمو 
 :الخيانة وضوابطهاثالثًا ةة 

الهل كإل ةاد ىا د لوم ن ا اد اهلل ل دن اِ  د ا  لمدنإل الم دن لد  التتد جم هد ه الةادد مدل طدسإل التسعدا 
عاددنء ملوالمددن  م ددوود اللانةددن  طنا ددد  الةودد  مازاةاددد  الارطددتسل  الالتددكم  عوددر موددوحد اللةدد   الا 

المددؤ  ال الالتحناددإل عوددر الةظددنم طنا دد لاوددهلل ت ددواإل ارطدد ال  الالتزالادد  فددل ااال اق  مال فدل الملوالمددن  
 .ااىنىل  الةحال  ل 

مدل حادم الملدهللم ددد فدل هللعدالى ال دس  الالطىدن ال  الهللعدالى  :ةةة يصةدق المضةارب والشةريك مةع يمينة  11
 :عهللم التاوا  الالطانةد اللكل ال اج  فل ةظ   مة  ر اوهللق إر مع اللاةد فل الحنر  ارتاد

 .إ ا قالا  الت مد( م)
 .د هللالد عور عهللم وهللق إ ا الجهلل  ق اة( ا)
 .إ ا اهللعر مل ال س  كنل لىلا ظنه  المع  ل  لم اظ   فامن للهلل( ب)

ل كدددنل مماة دددن لكةددد  اطتوددد  عدددل اامدددال الددد   مطددد  المدددنإل لمودددوحد  ال لددد  ال الم دددن ا مال الوددد ا  الا 
ونحل  فاا كمن فل عاهلل الالهللالد  لإل هال قهلل مط  المنإل لمووحد ةفى  مع مووحد ونحل   الحاة د  ر 
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اوهللق ماوا ن لإل ر لهلل مل اللاةد  الاكفل لتكالال ه ه الا اةد مل اكالل كسم  غا  ملاالإل حىدا عد   
 التجن   ل ل الجماع قهلل  لحالا فل تو  الل نعد إر هال  مال ةحال  ل 

 :ةة ضمانات لرب المال 12
الم دن لد الالود كد مل الفا  اِ ىسمل قهلل معار  منةن  كنفادد لحمنادد ممدالاإل م لدنا اامدالاإل فدل : مالر  

الةحالهمددددن  مددددل طددددسإل ت ددددمال الم ددددن ا  مال الودددد ا  فددددل الحددددنر  الىددددنلاد  الكدددد ل  عانلدددد  اللااللددددد 
 .المةنىلد إ ا تالف   فل تو ف  م كنل الج امد دد كمن ىلق دد

 دمنل اد    نلدم كنلحكالمددد الةحالهدن لد ؤالل اامدالاإل تودجال ن عوددر ارىدت من   كمدن مجدنز  لدد  :  نةا دن
لتنلع لمةظمد المؤتم  اِ ىسمل الر منةع فل مانلإل  ل  مل اكالل لوهللاللد ةالد مل اِ ود ا  مجمع الفا  ا

 .الالم اقلد ل منل ىا  اللمإل ىا  ا حىة ن
 .مل اوت ا  ا المنإل مل تكالل جماع ةفان  الم ن لد المون اف ن عور الم ن ا  اله ا جن ز:  نل  ن

ر الم ددن لد جدزء ا مددل المددنإل فاحددنفظ عوادد   الفدل  لدد  فالا ددهلل جمددد حاددم ا دا  الم ددن ا مل اةفددق عودد
اة  فل حنلد الطىن ال اطى  ه ا الجزء مع ج هلله  فاكالل مهللعر لوحفنظ عور ممالاإل الم ن لد التةمات ن  

 .كمن مل  ل  ااوإل مل ةىلد الطىن ال
ممدن الود ا  مال الم دن ا فد  ا : ةة  مدى إمكانية عقاب الشريكي والمضاربي والشخصية المعنويةة 13
مةدد  تودد   تتددالف  فادد  م كددنل الج امددد ف ةدد  النقددا ودد ع ن القنةالة ددن للااللددد تلزا اددد إل لددم االجددهلل ل ددن القددع 

 .عااللد ماهلل ال
 الممن الوطواد الملةالاد المم ود لمجول اِ هللا ال ف إل امكل مل تلنقا؟
( مجتمل دن مجودل اِ هللا ال مةفد هلل ا مال)ال م  ال اج  فا  دن القنةالة دن عدهللم إمكنةادد  لد   اللكدل الم تكدا الفلودل 

 .النقا إ ا وهلل  مة  فلإل تتالف  فا  عةنو  الج امد
اةفد  التلدالا  الال دمنل مدل مدنإل المتىدلا لو د   ىدالاء كدنل : ةة كيفية تنفيذ الضمان والتعويض 14

و اك ن  مم م ن ل ن  الفل الو كن  اكدالل التلدالا  مدل ممالال دن إر إ ا كدنل المتلنمدإل مل دن ىاددرء الةادد 
لفد المهللا   مال مجول اِ هللا ال  المع  ل  مقهللم عور التو   مل   الفل كإل ااحالاإل ل ل كنل عنلم ن لمطن

اكالل لوود كد الحدق للدهلل  لد  مدل ال جدالد عودر المدهللا   مال مجودل اِ هللا ال  الاكدالل ال دمنل عودر جمادع 
 .مع ن   إر إ ا ىجإل محهللهم ملن  ت  فل المح    فحاة   ر اكالل  نمة ن ل ل 

 وى ةة من ل  حق رفع الدع 15
 .لومت    الحق فل  فع الهللعالى  هلل الم ن ا  مال الو ا  فل الم ن لن  الف هللاد( م)
لطوددالص الودد كد اكددالل لمجوددل اِ هللا ال الجهللاددهلل الحددق فددل  فددع الددهللعالى  ددهلل مجوددل اِ هللا ال الاددهللام ( ا)

 .ال   وهلل  مة  مل التو فن  من ات تا عوا ن مل طىن ال
 .مهللا اللمجول اِ هللا ال الحق فل  فع الهللعالى  هلل ال
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 .اللوجملاد اللنمد ه ا الحق  الك ل  لجماع المىنهمال مةف هللال  مال مجتملال
اجا عور الم دن ا اِ ىد اد لد هلل اامدالاإل إلدر م لنل دن  الا  ا ظ د  فىدنهللهن  :ةة المضاربة إذا فسدت 16

الد   للهلل اللمإل  فاجا اِ ى اد لنلتة ا  دد م  تىااو ن إلر الةاهلل دد    دم إ ا ظ د   طىدن ال ال لد  فد ل 
ةدد ى  جحنةدد  هددال الدد م  الدد اج  لددهللى المنلكاددد  الالاددالإل المطتددن  لددهللى ودداخ اِ ىددسم الددل تاماددد  الان ددل 

 .ل عنهللال الم ن لد إلر م ن لد الم إل  اللاى  إلر مج ال الم إل
اللكددل إ ا ظ دد  فىددنهلل الم ددن لد  المددع  لدد  اىددتم  الم ددن ا فددل الم ددن لد هللالل اِ ىدد اد لنلتة ددا  

 .ل ل  اكالل لونحا المنإل  اة  لال لل ق ظنلم م   الحقف ة  اكالل  نمة ن  الا
 .ه ا إ ا كنل الفىنهلل لىلا تطو  و ا مل و الا اللاهلل

ممن إ ا كنل الفىنهلل لىلا تلهلل  الم ن ا  المطنلفت  لو ا مل الو الا المات ةد لنللاهلل  فد ل الم دن ا 
اة  لال لل ق ظدنلم حدق  نمل لمن ات تا عوا  مل طىن ال  الا  ا الجهلل  ل  ف ة  اكالل لونحا المنإل  

 .الم  
ذا فسةدت الشركة بسبب مخالفةة شةرط مةن شةروط صحة العقد فإن جمهور الفقهاء عةلى أن  17 ةة وا 

  حتر اللدال كنل اِ ةفنق عدور عدهللم التىنال  فل الشريكين يقتسمان الربة  على قةدر رب  رأس أموالهمةا
ممدن .    م ا جع ال   عمإل عور مدنإل الود كد لد ج ال م ود (دكمن اجازه الحةفاد الالحةنلو)ال لد  لاهلل  المنإل 

إ ا ظ دد  فىددنهلل عاددهلل الودد كد  المددع  لدد  تمددنهللى الودد ا  فددل الودد كد ف ةدد   ددنمل لمددن ات تددا عوادد  مددل 
 .طىن ال

 

 ال ط  هللعالاةن مل الحمهلل ر  اا اللنلمال 
 الوور ار عور ىاهللةن محمهلل العور  ل  الوحل  الىوم

 
 كتل 

 الا ه هللاغلعول محار الهللال . هلل.م
 هد6301جمنهللى اااللر  66الهللالحد 

 



 

 

 الدورة الثانية والعشرون 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي 
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 مقدمة

والصاة  والساةم ى اش ف ار  .. الحمد هلل رب العاممين .. الرحمن الرحيم بسم هللا 

 .المرس ين سيدنم محمد وى ش آله وصحبه وس م فجمعين

فماوالهم  طاساننمدا للاش مام ناوفرم لهام مان ح ا فش البنوكل بنوك فموالهم يودع النمس 

ف اش البناوك الني يديات يناوفر ل ماودىين ا مامن , وفمة فاش نحيياع ىم اد منمساب لهام 

فمم فش البنوك اإلسةميت فنكيا  الودا اا اتسانرممريت , المملش بضممن البنك  موالهم

ومن الميارر , النش نن يمهم ى ش فسمس ىيد المضمربت ال رىش فو الوكملت بمتسنرممر

 –البنك  –ى ش هذم ا موال هش يد ا ممنت النش ت يضمن ا مين  رىم فن يد البنك 

لساام   البنااك  –الماامل وينحماال المااودع الإساام ر لت فااش حااملنش النعااد  والنيصااير 

ا مار الاذ  ينط اب دراسات مساسلت لسام   البناك , فينحم هام البناك  -اسنإدام ا موال 

ث الاذ  ياسنش اسانجمبت وهاذا هاو موضاوع البحا,  موال المودىين مان كال جوانبهام

والااذ  حاادد العنااوان وىنمصاار , لاادىو  كريماات ماان مجمااا ال يااه اإلسااةمش الاادولش

 .البحث فش إطمب اتسنكنمب ى ش الوجه النملش

  اا ت ىاان سااو  اساانرممر فمااوال العمااة  ضااممن البنااك ل مإاامطر النم  -العنوووا : أوال

 .ونعويضهم ىن ا ضرار النمجمت

 :وهش, عناصر البحث: ثانيا

 .النعد  فوالنيصير ونرك الحيطت: ممهيت ضممن البنك ونحديد سببه من حيث -1

  .نكيي  وضا يد البنك ى ش فموال المسنرمرين من حيث ا ممنت والضممن -2

  .منش يكون البنك مسي م طرع اتسنرممر المنبعت والموجبت ل ضممن    -3

 .ممهيت ا ضرار النش يضمنهم البنك و روطهم وضوابطهم -4

  .و روط اسنحيمقه, المراد بملنعويض وميدارم ونكيي ه ال رىش -5

 .الجهت المنوط بهم نحديد مسؤوليت البنك بسبب لسم نه -6

 .البمحث لضمفنه فو نعدي ه حسب منط بمت البحث  مم ير -7

  :للش  البحثوفش ضو  هذا النوضيح نم نيسيم 

 اإلطار العام لضما  البنك: المبحث األول

 .التعويض ع  األضرار التى يضمنها البنك: المبحث الثانى

 .بضما  البنك معاصرة خاصةقضايا : ثالثالمبحث ال
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 المبحث األول 

 اإلطار العام لضما  البنك

, والك ملاات , اتلناامام: ل ضااممن فااش ال داات ىااد  معاامن منهاام :مفهوووم الضووما : أوال

الضاممن فاش وفاش اصاطةا ال يهام  فكرار مام يسانإدم  ,والح اط والرىميات,والندريم 

الضاممن هاو  ادل  "وفاش ذلاك جام  نعريا  الضاممن  ,اتلنمام بحع فش ذمت فإر 

"ذماات فإاار  بااملحع
1
الضااممن هوضاام ذماات الضااممن للااش ذماات "وفااش نعرياا  آإاار 

المضمون ىنه فش النمام الحع فيربت فش ذمنهمم جميعم
2
. 

ك فو الاانيف فااش الماامل فياارد فااش باامب إدامه بمعنااش ضااممن الن اا  فو الهااةفماام اساان

لىطام  الضاممن هاو " ومان ىبامرات ال يهام  فاش ذلاك  والدصبالمضمربت والوكملت 

 الييماامتِماان   وقيمنااه لن كاامن المر ياامت لن كاامن ماان مراال ال ااي 
3
" وجاام  فيضاام"  

"  والضااممن ىباامر  ىاان اراماات الناامل 
4
ويمكاان اليااول فااش موضااوع ضااممن البنااك  

فهاال يضاامن   ,فو نيصاامنه نبعاات هااةك الماامل  البنااك فنااه نحماال:  ماوال المساانرمرين

 .ينم النعر  ى يه فش ال يرات النمليتم سهذا م ؟ البنك فش كل ا حوال فم ت 

 وضع يد البنك على األموال التى يتلقاها م  الغير: ثانيا

هاذم يرنبط ضممن البنك فموال المسنرمرين بطبيعت العةقت بينهمم وبنكيي  يدم ى ش 

 .وهذا ممسينم ننموله فش اآلنش, ا موال بين يد ا ممنت ويد الضممن

نوجد فسمليب ىد  لن يش البنك ا موال فش : العالقة بي  البنك وأصحاب األموال –أ 

 :وننيسم بصور  فسمسيت للش نوىين همم, مم يعر  مصرفيم بم وىيت اتدإمريت

ين يمهاام البنااك وياانم السااحب منهاام  ونعباار ىاان المباامل  النااش: الحساامبمت الجمرياات-1

يضامن قاروض فهش بمرمبت , بهممواإليداع فيهم وت يدفا البنك ىيهم فيت ىوا د  صح

 وهذا مم ينم فش البوك الني يديت واإلسةميت فش كل ا حوال  ,البنك ردهم

                                                           

 49/  5 – بيروت –دار الفكر للطباعة   -شرح مختصر خليل للخرشي  - 1
  4/833 -هـ  8811 –مكتبة القاهرة  –المغنى الب  قدامة  -  
3
   -841األحكام العدلية  المادة مجلة   
 853/  5 -هـ  8488 – 8ط – دار الحديث، مصر  -نيل األوطار للشوكانى  - 4
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ونعبااار ىااان المبااامل  الناااش ين يمهااام البناااك مااان الديااار : الحسااامبمت اتسااانرممريت -2

 ويإن   نكي هم فش البنوك الني يديت ىن البنوك اإلسةميت, م تسنرممره

 ويدفا ىنهم فوا دفيضم ف ش البنوك الني يديت نعنبر بمرمبت قروض  -

فمم فش البنوك اإلساةميت فنكيا  العةقات ى اش فنهام مضامربت وهاو الدملاب فو  -

وفصااااحمب حساااامبمت  ,فو الوكيااال البنااااك فيهااام هااااو المضاااامرب وكملااات بمتساااانرممر

 فو الموك ون هم فربمب ا موال –المسنرمرين  -مراتسنرم

 يد البنك على أموال المستثمري  بي  يد األمانة ويد الضما تكييف  –ب 

ي رع ال يهم  فش حملت حيمم  حيمم  ال إف ممل ايرم من حيث ضاممنه ل مامل مان 

 .ويد ضممن ى ش الوجه النملشفىدمه بين كون يدم ى ش الممل يد فممنت 

وبملناملش يكاون , وهاش حيامم  مامل الديار نم بام ىناه دون نم كاه :مانة األيد   - 8   

وذلااك مراال المضاامرب , حااع صاامحب الماامل فااش الماامل ن سااه ت فااش ذماات الحاام م

هااةك فو ن اا  فو نيصاامن ضااممنم لاارد الماامل لذا حاادث الحاام م وت يكااون , والوكياال

 بدير سبب منه

نم كاه واتنن امع باه ساوا  كامن وهش حيامم  مامل الديار بيصاد : ضما اليد  - 2

وبملناملش يكاون حاع صامحب , بإذن صمحبه كمليرض فو بدون لذنه كملدصب

الذ  يكون ضممنم لرد الممل فش كل ا حوال ساوا  لام , الممل فش ذمت الحم م

يحدث له ن   فو حدث ن   فو نيصمن بسابب مناه فو بسابب ىوامال إمرجات 

 ىن نحكمه

ليسانرمرهم نيمبات ىانهم وت سانرمرين باإذن مانهم م فن البنك ن يش فموال الممبو -

ينضااح فن يااد البنااك ى ااش لذا , يم كااه  وذلااك بصاا نه مضاامربم فو وكااية بمتساانرممر

و ن مان " وهو مام ى ياه لجمامع ال يهام  حياث جام  ش يد فممنت فموال المسنرمرين ه

"حكم المضمربت فن يكون رفس الممل فممنت فش يد المضمرب 
1

لبناك وم مد ذلك فن ا, 

,  كمن الانيف بسابب لسام نهت يضمن فموال المسنرمرين لذا حدث فيهم نيف لت لذا 

 . وهنم نني ب يدم من يد فممنت للش يد ضممن

 

 

                                                           
 14/      -هـ  8484 –دار المعرفة ببيروت  –المبسوط للسرخسى  -1
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 هل يمك  القول بتضمي  المضارب فى كل األحوال : ثالثا

دا مم ف  اىنبامر يادم ياد   –البنك  –نوجد اجنهمدات فيهيت نيول بنضمين المضمرب 

 :كل ا حوال ونن إف هذم اتجنهمدات فش مسسلنين هممضممن فش 

 وهش ممنف ى يه الحن يت بيولهم,  الحيلة فى التضمي : المسألة األولى

لِاك  ف ْن  امِرِب, ف مْلِحي  اتن ِفاك ذ  م ى   اش اْلمنض  ون  ْضامن امل  م  ل  اْلم  ْجع  مِل ف ْن ي  بُّ اْلم  اد  ر  ل ْو ف ر  و 

ت   ب  اامر  ااذ  ِمْنااهن منض  سْإن اامم ي  هن لل ْيااِه, رن اا  م  ينس  ينْ ااِهد  ى   ْيااِه و  اامِرِب و  اامل  ِمااْن اْلمنض  ينْيااِرض  اْلم 

اش ل اْو ه   اك  ِبملن ْصِ  ف ْو ِبملرُّ نِث,  نم اِل, ح  م  ِعين  ِباِه ِفاك اْلع  ْسن  ي  ْيِرِض ف  ْسن  هن لل ش اْلمن ْدف ع  رنمم ي 

اْرِط  ام ى   اش ال م هنم  ْين  ْبحن ب  اونن الار  كن ِباح  ي  ر  ْه ِاْك و  ا ل اْم ي  لِذ  امن  اْلي اْرضن ى   ْياِه, و  ِدِم ك  , ِفك ي 

اامِل ج   بُّ اْلم  ِحي  ااتأ فنْإاار   ف ْن ينْيااِرض  ر  ا, و  اِحااد  اام و  م  اامِرِب لتم ِدْره  اامِل ِمااْن اْلمنض  ِميااا  اْلم 

اون   كن مٍن ى   ش ف ْن ي  ت  ِىن  ِرك  لِك     مِن ِفك ذ  ِرك  ْ ن  م ي  هنم  , رنمم لنم لِك  ينْ ِهد  ى   ش ذ  هن لل ْيِه و  ينس   م  و 

ِميااا   ْيِرِض ج  ْساان  اامِل اْلمن ْفسن م  ر  اام و  م  ْيااِرِض ِدْره  اامِل اْلمن ْفسن م  ض  ى   ااش ف ْن  ر  ْير  اام اْساان  م 

ت  ِفاك  مصم ْيِرضن إ  ْسن  لن اْلمن ْعم  لِك  ي  ْعد  ذ  م رنمم ب  هنم  ْين  ْبحن ب  كنون  الر  م ف ْن ي  ط  ر  م و    ِميع  ة  ج  ْعم  ي 

ملِهِ  من  اْلي ْرضن ى   ش ح  ِدِم ك  ملن ِفك ي  مِل, ف إِْن ه   ك  اْلم  .اْلم 
1
 

 البنوك اإلسةميت  وهذم الصور  ت نص ح ل نطبيع فش

وصاايدنهم فن يااذكر فااش ىيااد فاانح الحساامب  ،التضوومي  بالشوورط: المسووألة الثانيووة 

اتساانرممر   اارط فن البنااك ي ناامم باارد الماامل لصاامحب الحساامب ويضاامن جباار ف  

 :الرفي ال يهش فك هذم المسسلت هو وم إف, نيف يحدث فيه

ممن ى اش ا منام  ا انراط الضاجمهور ال يهام  قاديمم نصاوا ى اش ىادم جاوام فن  -1

ا انراط الضاممن " فش حم يت ابن ىمبادينب كل ىمم ومنهم المضمرب حيث جم  

 "ى ش ا مين بمطل وبه ي نش 
2
 ت  " هللا رحماه - فناس بن مملك اإلممم قمل كممو

 ومام , ى ياه الياراض وضاا مام ايار مملاه فاك ي انرط فن المامل لصمحب يجوم

 ؛ ضاممنم فإاذم الاذي ى اش فر لام الممل ن   ولن .. فيه المس مين سنت من مضش

 " بمطال اليراض فك الضممن  رط  ن
3

ويياول ابان قدامات فاش ال اروط ال مساد  

                                                           

 1/13هـ  8441 –  ط -دار الكتب العلمية   –بدائع الصنائع للكاسانى  - 8
 11/ 1 -هـ   848 –  ط   -بيروت دارالفكر ب –حاشبة اب  عابدي   -  
-هـ  5 84 – 8ط  –نشر مؤسسة زايد ب  سلطا   –نحقيق محمد األعظمى  –موطأ اإلمام مالك  - 8

4/8444 
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فن ي انرط ى اش " فش المضمربت وهاش الناش ليسات مان مصا حت العياد ومينضامم 

"المضمرب ضممن الممل فو سهمم من الوضيعت
1
. 

  ماوال الماودىين فاش ط ضاممن البناكبجوام ا نرا وابعض ال يهم  المحدرين قمل -2

وفورد نصوصم ل ندليل ى اش , فو لذا نطوع البنك ورضش بملضممن ,كل ا حوال

ذلك ومبررات ىم يت لألإذ بهذا الرف  
2
. 

لن ات اانراط بضااممن المضاامرب فااش كاال ا حااوال ينطااو  ى ااش ط اام بااين  ن  -3

ونااؤول , المضامرب ينحماال إساامر  جهاادم ومملااه بينمام رب الماامل ت يإساار  ااي م

عم يت للاش قارض حسان ماا فنهام نعمقاد ى اش مضامربت فكسنهام جماا باين ىيادين ال

 .نبرع ومعموضت وهو ممنوع

( 5/4)  33ليد حسم مجما ال ياه اإلساةمش هاذم المساسلت فجام  فاش اليارار رقام   -4

ت يجااوم فن ن اانمل ن اار  اإلصاادار فو صااكوك الميمرضاات ى ااش نااف " ممنصااه 

ضااممن ربااح ميطااوع فو منسااوب للااش بضااممن ىمماال المضاامربت رفس الماامل, فو 

اال   ارط الضااممن  ط  رفس المامل, فاإن وقااا الانف ى ااش ذلاك صااراحت فو ضامنم  ب 

( 9/  3)   66 -رقم  وفكد ذلك اليرار" .واسنحع المضمرب ربح مضمربت المرل

الودا ا النك نس م ل بناوك الم نممات فع يام   بسحكامم ال اريعت اإلساةميت بعياد " بسن 

ماان الاربح هاك رفس مامل مضاامربت, وننطباع ى يهام فحكاامم اسانرممر ى اش حصات 

فك ال يه اإلسةمك النك منهم ىدم جوام ضاممن المضامرب ( اليراض)المضمربت 

 ."لرفس ممل المضمربت(  البنك)

الصمدر ىن المج س  2/2البند ) الضممنمت )  5كمم ورد فش المعيمر ال رىش رقم 

 اط الضممن ى ش المضمرب فو  نرت يجوم ا" ال رىش بهي ت المحمسبت مم نصه 

 ."وكيل اتسنرممر 

 :أموال أصحاب حسابات االستثمار استثمارإساءة  البنك : رابعا

لن اله  من اسنرممر ا موال فش ال كر الماملش , مومخاطراالستثمار الهدف م   -أ 

وهاو ممسابع باه الع مام  المسا مين ف اش , سةمت ا موال المسنرمر  ونحيياع ا رباما

سةمت رفس المامل والاربح : الذي نط به النجمر فك منصرفمنهم فمران " قول فحدهم 

                                                           

 58/ 5  -المغنى الب  قدامة  - 8

2  –نشر دار القلم بدمشق  –كتاب  فى فقه المعامالت المالية والمصرفية المعاصرة  –نزيه حماد / د -1 
13  - 53 بحث بعنوا  ضما  الودائع االستثمارية فى البنوك اإلسالمية ص  -هـ  1 84 – 8ط    



7 
 

 "
1

ْفِس ت  ِرْبااح  "   ونياادم سااةمت رفس الماامل ى ااش نحصاايل الااربح فيااملوا  ْعااد  ر  لتم ب 

مِل  "اْلم 
2
 

ومن الميرر فيضم فن اتسنرممر نحوطه مإمطر ىد  مرل مإامطر الساوع ومإامطر 

وبعضاااهم , ات نمااامن ومإااامطر الن اااديل للاااش جمناااب مإااامطر المإمل ااامت ال ااارىيت

 .مإمطريمكن النحكم فيهم ونةفيهم ومإمطر ت يمكن النحكم فيهم فو نةفيهم

ش وضا يد البناك اإلساةمش يمكان الياول بصا ت ىممات فناه وبنطبيع هذا النصور ى 

لذا حدرت مإمطر نرنب ى يهم إسمر  فو نيف فموال المسنرمرين ننم دراسنهم لبيمن 

وهنم يكاون البناك مساي م , مد  دإولهم فش المإمطر النش يمكن النحكم فيهم ونةفيهم 

ر ت يمكان الانحكم فيهام فم فنهام مإامط, وبملنملش نني ب يدم من يد فممنت للش يد ضاممن

 . يدم يد فممنت فنبيشونةفيهم 

التحليل اإلدارى والمحاسبى للتفرقة بي  أنواع المخاطر لتقرير ضما  : خامسا

 :البنك م  عدمه

مان الميارر فاش و, البنك بص نه مضمربم يعنبر مديرا لألموال :التحليل اإلدارى –أ 

بي اات بهاام العديااد ماان المندياارات  ى اام اإلدار  فن المناماامت فو المؤسساامت نعماال فااش

الإمرجياات والداإ ياات والنااش نااؤرر ى ااش فىمملهاام لماام بملاادىم والنجااما ولماام بمإلىمقاات 

رو  السيمسااايت واتقنصااامديت طاااوالمنديااارات الإمرجيااات العممااات مرااال ال, وال  ااال

واتجنممىياات فااش الدولاات النااش نوجااد بهاام المؤسساات للااش جمنااب العواماال والمندياارات 

,  يمكن لاددار  الانحكم بهام ممام ي امم معاه النعار  ى يهام والنكيا  معهامالدوليت وت 

فمم الإمرجيت الإمصت والداإ يت فع اش اإلدار  باذل الجهاد لننمينهام والمحمفاات ى يهام 

المنديارات الإمرجيات ت نكااون ربسابب ومان هنام لذا حادرت إسم , فاش ففضال وضاا

سااام ر النمنجااات ىااان إمااام الف, اإلدار  مساااؤولت ىنهااام طملمااام حمولااات النكيااا  معهااام

 .همالمنديرات الداإ يت النش يمكن لددار  النحكم فيهم فنكون مسؤولت ىنهم ونضمن

ننيسااام المبااامل  الناااش  نااانيف فو يضاااحش بهااام مااان مااامل  :التحليووول المحاسوووبى –ب 

 :المؤسست للش رةرت فنواع هش

                                                           

 888/     -هـ  4 84 8ط  –دار إحياء التراث العربى ببيروت  –تفسير الرازى  - 8
  85/  3 -هـ  8443 –دار الفكر ببيروت  –منح الجليل  شرح مختصر خليل  للشيخ عليش   -  
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ونعاار  فااش هااذا المجاامل بسنهاام نضااحيت اقنصاامديت  :المصووروفات أوالتكوواليف -1

 .وهذا النوع ميبول, ضروريت ل ن مط ويمكن النحكم فيهم

وهاش نضاإيت اقنصامديت اياار ضاروريت ل ن امط وت يمكان الاانحكم  :الخسوائر -2

 نهاام نحاادث ننيجاات ىواماال إمرجاات ىاان ساايطر  اإلدار  وبملنااملش ت , فيهاام

 .نضمنهم

, ر ضروريت ل ن مط ويمكان الانحكم فيهاموهش نضحيت اقنصمديت اي :الضياع -3

ونحاادث ننيجاات لساام   اإلدار  النصاار  فااش , ونعنباار اإلدار  مسااؤولت ىنهاام

 .الممل

ى ش هذا النح يل فإنه ينم بحث مم يحدث من نيف فش حياوع فصاحمب   وبنم

لمعرفت مم يدإل منه فاش الإسام ر حسمبمت اتسنرممرونح ي ه لداريم ومحمسبيم 

ويمكان , ومم يدإل منه فاش نطامع الضايمع فيضامنه البناك, فة يضمنهم البنك

لإبااارا  اإلدار  والمحمسااابت الييااامم باااذلك ونحدياااد فسااابمب الااانيف فاااش مااامل 

 المسنرمرين النش نوضح فكرر فش النيطت النمليت

ييارر ال يهام  فن المضامرب فو الوكيال يكاون مساي م  ،لمسيئاسباب تضمي  ا  -ب 

 :ت النمليتفش الحمت

 فن هو :ل ضممن الموجب والنعد ,  لدت مجموم  ال ي  للش ايرموهو  :التعدى –ف 

 .العر  فو العيد فو ال رع بمينضش فع ه له ليس مم ي عل

 فو ال رع بمينضش فع ه ى يه يجب مم كينر فن هو ل ضممن الموجب لتقصيرا -ب 

 .العر  فو العيد

ط ". يصاير مصاط ح الن اريط حياث جام نويط ع ليضم ى ش ال ْ ارن ط ِفاك ا  مار ي  وف ار 

لِك  الن ريطن  ذ  ك  , و  نمش ف مت  ر ِفيِه وضيمعه ح  جعل الن ريط  اممة ه بل لن" .ف ْرطم  ف ي قصم

هاو باملنإ ي  المسار  فاش العمال وبملن اديد الميصار  "ل نعد  والنيصير معم فيامل 

"فيه
1
. 

وفش ال يه , ومن ذلك فيضم نرك الحيطت وهش من اتحنيمط بمعنش  الح ط فش ال دت 

فش ضممن من يبيا ممل ايرم بسنيف من رمن " بمعنش الن ريط فش الح ط حيث جم  

                                                           
 811/  3 –لسا  العرب الب  مطور  - 8
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ْضاامِ "  المراال ن  ْيااِد و  اامِ  اْلع  ي  ِفااك ب   إِلِْذِنااِه و 
ااا  ط   ااِب اْلح  اامِط و  ااْرِك اِتْحِني  ْ ااِريطأ ِبن  ااهن ن  يِن ِ  نم

ملِِح  ص  ْين  اْلم  ْماأ ب  ِط ج  " اْلمن  ر 
1
. 

 .البنك اإلسالمىتطبيق األسباب الموجبة للضما  على   -ج 

لن ن اامط البنااك فااش اتساانرممر يينضااش طبياام ل  اارع والعاار  فن يراىااش اتلناامام 

للاش جمناب حسان , بم حكمم ال رىيت وحسن اإنيمر العماة  والعم يامت الناش يمولهام

وىاادم قيممااه بااذلك يناانا ىنااه مإمل اامت نااؤد  للااش , ديااهمم ين لعااوط ين الاإنياامر الماا

وهاذم المإمل اامت , الإسامر  ويكاون مساي م وننحاول يادم مان يااد فممنات للاش ياد ضاممن

, ىديد  يصعب حصرهم فش هذا البحث
2
 :لت فنه يمكن ن إيصهم فش اآلنش 

المصارفش  نوجد معميير منعمر  ى يهام فاش العار : بملنسبت تإنيمر العمة  -

تإنيمر العمة  نعمل ى ش ضممن اسنرداد النمويل الممنوخ منه لهم وىدم النعرض 

 .ولذا لم يطبيهم البنك يننا ىنهم المإمل مت النمليت, لمإمطر ات نممن

دون اتساانعةم ىنااه ماان لدار  مإاامطر ات نماامن بملبنااك ماانح النموياال لعمياال  -1

وم بذلك ل نحياع مان سا وكه فاش ساداد المركم  وبواسطت  ركمت اتسنعةم النش ني

وفممنناااه وصااادقه وإمصااات بملنسااابت , مااام ى ياااه مااان النمامااامت ل بناااوك والماااوردين

 .ل مضمربمت والم مركمت

, نمويلىدم النسكد من قدر  وك م   العميل فش لدار  الن مط المط وب له ال -2

ه فش فىممله ونإصصه فيه ونوافر المسن مممت وذلك بملنعر  ى ش مد  نجمح

ل عمل بجمنب النمويل ويكون ذلك ب حف حسمبمنه واليوا م ا إر  لديه الةممت 

 .الممليت لمم بواسطت لدار  اتسنرممر فو بواسطت محمسب قمنونش

ىدم نوريع المعمم ت بكل الوسم ل بسإذ ضاممنمت كمفيات مان العميال ساوا  فاش  -3

الجهااامت نحريااار العياااود بدقااات ونساااجي هم لاااد  ىااادم وكاااذا , صاااور  رهااان فو ك يااال

 .المإنصت

 .منح النمويل لعميل مجمم ت فو نواطؤا بر و  وهو اير فهل ل منح -4

 

                                                           
 831/    -هـ  8484 – 8ط  –نشر عالم الكتب  –شرح منتهى اإلرادات للبهوتى  - 8
: محاضرة بعنوا  –لتفاصيل بيا  المخالفات واألخطاء التى يمك  أ   يرتكبها البنك يراجع للباحث  -  

 ميةالمراجعة والرقابة الداخلية فى المصارف اإلسال: ومحاضرة بعنوا  , الرقابة الشرعية بالمحاسبة  
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وي اانرط فيهاام بجمنااب كونهاام , بملنساابت تإنياامر العم ياامت النااش يمولهاام البنااك -

ويكااون البنااك مسااي م , م ااروىت فن نكااون مربحاات ماان إااةل دراساات جاادو  ساا يمت

 .بملنعد  فو النيصير فش الحمتت النمليت

ىدم اتلنمام ال رىش سوا  بملنسابت لناوع السا عت فاش البياوع فو الن امط فاش   -1

كساب فو صار   ومم ينرنب ى يه من, فو المإمل ت ال رىيت فش النعمقد, الم مركمت

ن اكن   يصار  فاش الإيارات وياؤد  للاش نيصامن حياوع لمإمل  ل  ريعت الذ  

 .المسنرمرين

دراسات صاوريت وينرناب ى يهام منح النمويل بدون دراست جدو  فو بوجاود   -2

 .إسم ر

 .بيا الس عت بسنيف من رمن المرل  -3

 .النعممل فش س عت ليس لهم سوع ن طت -4

 .فن نكون العم يت اير مربحت ل بنك  -5

ىاادم المنمبعاات ال عملاات لنن يااذ العم ياات والنعاار  ى ااش حساان سااير الن اامط فااش   -6

 .بيوعفو منمبعت نحصيل الديون فش ىم يمت ال, المضمربمت والم مركمت

هذم هش بعض المإمل مت النش يمكن فن نحث وننطو  ى ش نعد  فو نيصاير البناك 

يضمن فيهم ا ضرار النش نياا  ويكون مسي م وننحول يدم من يد فممنت للش يد ضممن

نم يساا هااذا ماامو, عنااش نعويضااهم ىاان ماام لحااع بهاام ماان فضاارارمب, ى ااش المااودىين 

 النعر  ى يه فش المبحث النملش
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 الثانى المبحث

 األضرار التى يضمنها البنكالتعويض ع  

 والتعويضمفاهيم الضرر : أوال

ت  :  تعريف الضرر –أ  رن لند  ر  ْ اِا, : الضم الضارر النيصامن فاش " وجام  فيضام ِضادُّ النم

" ويياامل دإاال ى يااه الضاارر فااش مملااه, ال ااي  
1

مو   ٍ  الضاارر: اْصااِطة ح  ااد  ْ س  معن م  لِْلح 

ْيرِ  م ين ,  ِبمْلد  م م  ملِب  ِن اإلْ وا  م ن ى  ب رن اْل ني ه  رن ع  ر  و  الضم هن م, و  وِد ِمْنه  ْيصن ْعن ش اْلم  ِ  ِبمْلم  م   س 
2
. 

الناش الإسمر  فو الوضايعت والضرر الذ  ييا ى ش فصحمب حسمبمت اتسنرممر هو 

 ن الوضايعت ىبامر  ىان نيصامن رفس " كمام فاش نعبيار ال يهام  نؤد  لنيف مملهم 

"الممل 
3
. 

 وهش: أنواع األضرار التى تقع على المستثمري  –ب 

وذلاك لذا حياع اتسانرممر إسامر  , ضرر منمرال فاش نياف مامل المسانرمرين -1

 نميد ى ش مجموع ا ربما المحييت إةل ال نر 

ضاارر منمراال فااش إساامر  فااش بعااض العم ياامت فيااط ونكااون الننيجاات النهم ياات  -2

فحاد ىماة  المرابحات ميادارم مرمل ذلاك فن يانم لىادام ديان ى اش , وجود ربح

وبملنملش يضمنه , جنيه وقصر البنك فش ىدم فإذ ضممنمت من المدين 5333

بمىنباامر هااذا الاادين ماان ا ىباام  النااش ينحم هاام البنااك وت يحماال ى ااش فربااما 

 اتسنرممر الم نرك

البدل ومعنمم ال دو وهو من العوض   :التعويضتعريف  –ب 
4

 , 

لم يرد نعري  محدد ل نعويض لاد  ال يهام  ولكانهم ذكاروا معنامم فاش , واصطةحم 

رد مرال الهملاك " كمم فنه ي هم من نعري  بعضهم ل ضممن بسنه , ىدد من المواضيا

" فو قيمنه 
5

ِناِه " وفش نعري  آإر هو  ِقيم  امِت و  امن  ِمان  اْلِمْر ِيم م ن ِمْرل ال مْكِ  لِْن ك  لِْىط 

                                                           
 814/  4  -ور طب الب  منرالع  لسا - 8
  84 - 848  /8 –موسوعة الفقه الكويتية  -  
   -المغنى الب  قدامة   - 8
  83/  3 -لسا  العرب الب  منور - 4
  5 /    -دار إحياء الكتب العربية - األحكام لمال خسرودرر الحكام شرح غرر  - 5
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اامن  ِماان  اْليِ  اامتِ لِْن ك  "  يِميم
1
دفااا ماام "فماام فااش اتجنهاامد ال يهااش المعمصاار فعاار  بسنااه  

وجب من بدل مملك بسبب للحمع ضرر بملدير 
2
 

النعويض م روع ويسندل ى ش ذلاك , للتعويض ع  الضرر ثانيا التكييف الشرعى

 بمآلنش

ل ا" قوله نعملش  -1 اوِقْبننم ِباِه و  ام ىن مِقبنوْا ِبِمْراِل م  ْبننْم ف ع  مق  لِْن ى  ْيارأ و  ْرننْم ل هناو  إ  اب  ِ ن ص 

مِبرين    من سور  النحل 26" ل  صم

 "ى ش اليد مم فإذت إناش نؤدياه " قول الرسول ص ش هللا ى يه وس م  -2
3

وذلاك 

" ي مل من كمنت يادم ى اش المامل ياد ضاممن فم ياد فممنات وفاش ذلاك يياول ال اوكمنش 

اِضا  ى   ش  و  ِديِث ِفك م  ا اْلح  ذ  ون  ِبه  ْحن جُّ ات  ي  اد  اْ  ِمين  م؛ ِ  نم اْلي  ِريح  امن ص  ت  ف ر  النمْضِميِن و 

تٍ  ْت ِبس ِمين  لِتم ف   ْيس  , و  دم رن نمش ن  ْت ح  ذ  م ف إ  م م  م ى   ْيه  "ف ْيض 
4
. 

ت ضرر وت "  ن الرسول ص ش هللا ى يه وس م ييول , وهو مم ى يه لجممع ال يهم 

ولمالت الضر ىند نعاد  , فن الضرر يمال: م وبنيت ى يه قواىد فيهيت منه" ضرار 

هااذا البنااك فااش ماامل المساانرمرين ونرنااب إساامر  ناانيف الماامل فن يعوضااهم بجباار 

 . النيف
 

 ضوابط وشروط التعويض ع  الضرر: ثالثا

موجبامت الضاممن فو , يذكر ال يهام  هاذم الضاوابط وال اروط نحات مساميمت منهام 

وبمتن ااامع فيهااام وقمنونااام فن هاااذم  ,فو مااام ينحياااع باااه الضاااممن,  اااروط النعاااويض 

 :الضوابط رةرت هش

وهش ن ير للش وقوع حدث فد  ل ضارر بنارك ,  الخطأ أو االعتداء أو التعدى –أ 

  ., فو فعل مم كمن يجب اتمسمك ىنهمم كمن يجب فع ه

وقد سبع نعري ه وهو فش موضوع البحث ينمرل فش مم لحع فصحمب , الضرر –ب 

 من إسمر  فدت للش نيف فموالهم فو حيوقهم قبل البنك الحسمبمت اتسنرممريت

,  ا م ىان الإطاسف  فن يكاون الضارر نم, العالقة السببة بوي  الخطوأ والضورر –ج 

 .ونربت مسؤوليت المنعد  ىن الضرر
                                                           

 841مادة  –مجلة األحكام العدلية  - 8
/ 88  -بدولة الكويت -الصادرة ع  وزارة األوقاف والشؤو  اإلسالمية   –موسوعة الفقه الكويتية  -  

85 
  33 /88 -هـ  8 84 – 8ط  –نشر مؤسسة الرسالة  –مسند اإلمام أحمد ب  حنيل  - 8
 851/ 5 -هـ  8488 8ط   -دار الحديث بمصر –نيل األوطار للشوكانى  - 4
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هاذا مامينم النعار  ى ياه , ؟ؤول ىنه مسوهنم ينم النسسؤل ىن كي يت اإلربمت ومن ال

 .فش ال ير  النمليت
 

:إثبات المسؤولية ع  الضرر: رابعا  

ا صل فش ال ياه فن ا منام  ومانهم   المضامرب   ,؟اإلثبات  ءعلى م  يقع عب –أ 

امن   " وفش ذلاك جام  , صمدع فش مم ييول فش سبب ن   الممل فو إسمرنه اْن ك  الُّ م  كن

 , ِصااك  اْلو  اامْ  ِب و  ااِت ك  من  ااِبيِل اْ  م  ْيااِرِم ى   ااش س  ااْك أ لِد  ااِدِم    ااِريِك, ِبي  ال م اامِكِم و  ف ِماايِن اْلح  و 

ا اامِرِب, و  اْلمنض  سِْجرِ و  ْساان  اْلمن ِهِن و  ااْرن  ْ ااِريِط   ْلمن ِم النم ااد  ى  ااْولنهنْم ِفااك النم  ااِ  و  االن ق  ْيب  ِع ين ااود  اْلمن و 

ي د  النمع  ." و 
1
ىان النعاد  فو الن اريط فن ياسنش  يت المضامربوى ش من يدىش مساؤول 

البينت ى ش المدىىش واليماين " ن الحديث النبو  ال ري  وهذا هو المسنمد م, ببينت 

" ى ش المدىش ى يه
2
.  

قابول أصووحاب مو  هوو المودعى ومو  هووو المودعى عليوه فوى حالووة البنوك فوى م -ب 

  :حسابات االستثمار

ش " ييول ال يهم   -1 ى  ادم اْلمن , و  امِهر  ملِ ن ق ْولنهن الام ْن ينإ  ِىك  م  دم اْ  ْاه رن ف نم اْلمن ى   ْياِه و 

اِفينهن  ْن ينو  "م 
3
, اهر فش ىمل البنوك فنهم نربح وهو الدملاب وضايمع المامل نامدراوا  

مهر ونكااون هااش المدىياات اااضاايمع الماامل منهاام فيولهاام يإاامل  الوبملنااملش لذا ادىاات 

 .وى يهم البينت

 ,فنهم ندير ا موال لدار  حسنت مريرهم السنويتهر فش نيافن البنوك جميعهم ن -2

لذا يجب ى يهم ىند وقوع إسم ر فن نيدم الدليل ى ش فنهم لم نيا بسبب سو  لدارنهام 

كمم فنهم ن صح فش نيمريرهم السنويت ىان , لةسنرممرات فو ننيجت نعد  من العمم ين

هار اكمفت اإلجرا ات ل سايطر  ى يهام ونوفنهم انإذت مم قممت به فش لدار  المإمطر

نح اال هااذم المإاامطر لمعرفاات ماام وقااا  دون فنهاام حجاام المإاامطر النااش وقعاات ومبملد

كل ذلك يمرل ادىم ا منهم ي ممهم ببيمن مم , دنهمبسببهم ومم وقا بسبب إمرج ىن لرا

 .؟ لذا كمنت هذم المإمطر وقعت بسببهم فم ت

                                                           
 415/  8  -دار الكتب العلمية  –للبهوتى كشاف القناع  - 8
وفى بعض الروايات  -31 /  5 -هـ  4 84 8ط  –مؤسسة الرسالة، ببيروت  -سن  االدارقطنى   -  

 وقال األلبانى صحيح" البينة على م  ادعى واليمي  على م  أنكر"  ظورد بلف
 444/  1 -هـ  8485 – 8ط  -دار الكتب العلمية  -مغنى المحتاج للخطيب الشربينى   - 8
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ومن هنم فإن البنك يصبح هو المدىش وى يه نيديم البينت بسن الإسمر  فو الضيمع لام 

 .يكن بسببه

 :يجوز نقل عبء اإلثبات بالبينة م  المدعى إلى المدعى عليههل  –د

لن جميا معممةت البناك نساجل لدياه فاش الادفمنر المحمسابيت ومنهام الإسام ر   -1

وفصااحمب حساامبمت اتساانرممر لاايس لااديهم الحااع فااش , النااش حاادرت ون صااية

اتطةع ى ش هذم الدفمنر سوا  فراد  فو بمجموىم  نهم ليس لاديهم جمعيات 

هذا فضاة ى اش فنهام لايس لاديهم , ميت مرل المسمهمين فو حم ت الصكوكىمو

  , اليدر  ى ش فحف هذم الدفمنر

فش طل الن ديل العمد  بعض العم يامت وهاش ا ا اب نإياع فربمحام وبعاض  -2

وفن الإساام ر نجباار ماان ا ربااما ونطهاار , العم ياامت ا إاار  نحيااع إساام ر

يادور مام يت اليدر  ى اش معرفات والمودع ليس لد, قم مت الدإل صمفش ا ربما

ناه ككال مام يم  نمطملبنه بنيديم بينت فش اير ميادورم بملنملش فإن فش البنك و

هو اتطةع ى ش اليوا م الممليت النش نن ر سنويم وت يذكر فيهم إسم ر بعض 

 العم يمت 

وماان جمنااب آإاار فااإن البنااك يساانرمر فموالااه ماان إااةل الدياار الااذين يمااولهم  -3

ضمربت وم مركت وس مم واسنصنمىم ولجمر  والإسم ر الناش نياا مرابحت فو م

مب الحساامبمت ت حين فصاافااش البنااك نكااون ننيجاات هااذم المعااممةت والمساانرر

 يمكنهم معرفت ذلك بمتطةع ى ش حسمبمت ىمة  النمويل 

ىاان اإلنياامن ببيناات  فصااحمب حساامبمت اتساانرممريؤكااد ىجم ماام ساابعوكاال  -4

ااامدم ن " واليمىاااد  كمااام جااام  فاااش مج ااات ا حكااامم العدليااات  ااار  ( 1769)م  ا ف ْاه  لذ 

ام  ات  ِفيه  وِا ف إِْن ف ْرب  ْرجن ِ  اْلم  ر  ِت ننْط  بن ِمْن الطم ن  ي  ْن اْلب  ْجم  ى  اِجحن اْلع  ر  ن الرم الطم

ْح ِ ْ  لِتم ي  مدم ن و, .و  ا ف ْاه ر  ال( 1773)اْلم  امِت لذ  اْن اإْلِْرب  ْجام  ى  اِجحن اْلع  ر  ن الرم طم

من رنمم  ِن ف ْىة  يم ب  ْجِه اْلمن وان ى   ش اْلو  ْرجن ر  ن اْلم  م الطم ه  ِت المِنك ف ق مم  ن  ي  ِكم  ِبمنوِجِب اْلب  ف حن

ْ ن   تن لل ْيِه  ِت ف ة  ين ن  ي  ت  اْلب  لِك  لق مم  ْعد  ذ  اِجحن ب  ر  ن الرم اد  الطم ْعدن ف ر   ".ب 

قرارات الماؤنمر ال يهاك الرملاث ل مؤسسامت الممليات مم ورد فش يؤيد مم سبع   -5

ىاب  اإلربامت " المحاور ا ول نحات ىناوان  2339نوفمبر  4-3اإلسةميت 

بملموافيات " فش دىمو  النعاد  والنيصاير فاش المضامربت والوكملات بمتسانرممر

للاش  –اتسنرممر  فصحمب حسمبمت –ى ش  نيل ىب  اإلربمت من رب الممل 
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اليرار  وفورد اليرار مجموىت مطولت من ا سمنيد لهذا  -البنك  –المضمرب 

ك هم وان يت  رقدمت ل مؤنمت من البحوث النش والذ  صدر بنم  ى ش مجموى

وقادمت  ى ش نيل ىاب  اإلربامت مان فصاحمب حسامبمت اتسانرممر للاش البناك

ىد  فسمنيد فيهيت وىي يت ى ش ذلك
1
. 

 :الجهة المنوط بها تحديد مسؤولية البنك بسبب إسائته -ج

ت ى اش الن البنك اإلسةمش بص نه مضمربم ي نرض فيه ا ممنت والصدع فش المحمف

فهذا هو ا صال فاش , فموال المسنرمرين وحسن اسنإدامهم ونحييع ىم د منمسب لهم

لنحديااد مااد   وبملنااملش ى يااه فن ي صااح ىاان فساابمب الإساام ر النااش نيااا, ىةقنااه بهاام

وللااش جمنااب ذلااك وماان الواقااا العم ااش نوجااد جهاامت , مسااؤولينه ىاان هااذم الإساام ر

 :فإر  ينمط بهم قمنونم بيمن مسؤوليت البنك بسبب لسم نه وهش

ي ات الرقمبات طالو ومان فهام مام يياوم باه  دا بمىنبمرم بنك البنوك  :البنك المركزى -1

       :ن يمهم للشى ش البنوك والنش نهد  بملنسبت ل ودا ا النش ي

 .ضممن ىدم اسم   البنوك تدار  هذم الودا ا   -

 .ضممن ىدم نعدي ادارات البنوك ى ش الودا ا  -

 .ضممن اسندةل الودا ا اتسندةل اتمرل  -

 .ضممن وفم  البنوك بملنمامهم نحو اصحمب الودا ا -

المصاارفك ي اات الن نااي  طوماان الوساام ل النااش يساانإدمهم البنااك المركاام   دا  هااذم الو

وييصااد بااه النمكااد ماان صااحت العم ياامت النااك نجااري ى ااش حساامبمت العمااة  , المياادانك 

وصااحت اتجاارا ات النااك ياانم بهاام فاانح الحساامبمت والنصاار  فيهاام وايرهاام ماان اتمااور .

 .المنع يت بملحسمبمت الم نوحت فك البنك 

ومن جمنب آإر فإنه فش بعض الدول ن مرك مؤسست ضممن الودا ا بهم فش ذلك حسابمم 

لذا ى ماات " (31)الماامد  "  جاام  فااش قاامنون مؤسساات ضااممن الودا ااا ا ردنياات ماام نصااه 

المؤسست فن البنك فو في من اإلداريين فيه يممرس ىمة  اير قمنونك فو مإمل   صاول 

ىةم البنك المركامي باذلك ونامو يادم باسي اقنراحامت فو المعممةت البنكيت, ينعين ى يهم ل

 ".نوصيمت نراهم تممت

فمااان المسااانير فاااش مهنااات المراجعااات نحدياااد : مراقوووب الحسوووابات الخوووارجى  -2

وقااد صاادرت بااذلك معااميير , مسااؤولينه ىاان الداا  والنموياار واتحنياامل وا إطاام 

                                                           
 عبد الستار أبو غدة/ و د، نزيه حماد / و د، حسي  خامد حسا / د: منها بحوث لكل م   - 8
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ذكاار فيااه " س لإطاااتحنياامل وا"بعنااوان  243منهاام المعياامر الاادولش رقاام , جعاات مرا

ومعياامر , نياامل والإطااس ومااد  مسااؤوليت المراجااا ىاان اكن اامفهمحنعرياا  وفنااواع ات

مساا وليت المراجااا الإاامرجش ب ااسن ( 5)  قاامالمعياامر ر" بعنااوان  5المراجعاات رقاام 

الصاامدر ىاان هي اات المحمساابت والمراجعاات " النحاار  ىاان مإاامطر النموياار والإطااس 

فيااه إمصاام بحساامبمت اتساانرممر نعرياا  ومماام جاام  , ل مؤسساامت المملياات اإلسااةميت

 :النموير وحمتنه

ييصد بملنموير النصر  المنعمد بدرض الإداع ل حصاول ى اش منامفا ايار ىمدلات 

فو اياار قمنونياات ماان قباال واحااد فو فكراار ماان ففااراد اإلدار , فو المك  ااين باام مور 

 :المنع يت بملضبط, فو العمم ين, فو ا طرا  ا إر , ومن فمر ت ذلك

جااود إ اال فااش العيااود بااين المؤسساات, والمساانرمرين, وا طاارا  ا إاار , و -

يؤد  للش نبديد فموال فصحمب حسمبمت اتسانرممر فاش حملات المصامر  اإلساةميت, 

 .فو نبديد فموال حم ت ورم ع النسمين فش حملت  ركمت النسمين اإلسةميت

حم ات / رنعمد سو  نوميا ا ربما بين المؤسست وفصحمب حسامبمت اتسانرمم -

 .الورم ع

حم ات الورام ع /لسم   المؤسسات اسانإدام فماوال فصاحمب حسامبمت اتسانرممر  -

 .واإلإةل بمينضش العيود

نعماااد اإلدار  ىااادم اإلفصاااما ىااان بعاااض فن اااطنهم, وىااان المع ومااامت ذات  -

العةقاات, للاااش هي ااات الرقمبااات ال اارىيت, والماااراجعين, والمسااانرمرين, والمسااامهمين, 

 .والجهمت الرقمبيت

 

نان إف مساؤوليت الرقمبات ال ارىيت  :.التودقيق الشورعىجهاز الهيئة الشرعية و  -3

فهاام ذلااك , وماان , فااش النحيااع ماان اتلناامام ال اارىش فااش جميااا فىماامل ومعااممةت البنااك

العةقت بين البنك والمودىين بمم يك ل حسن اسنإدام  فماوال الماودىين وبيامن ماد  فدا  

ولن  البناك فيضامنهم بساببونحديد فسبمب الإسام ر لن كمنات , البنك لمسؤوليمانه فش ذلك

مم ا سمسش ل بنك ا ردنش اوهذا ممورد فش الن, ىوامل إمرجيت فة يضمنهم كمنت بسبب

 ال ارىيت الرقمبات هي ات نياوم" مان البناد السامدس ى ار مام نصاه  3اإلسةمش فش المامد  

 في البناك االمؤياد لنحميال الساند ال يهاك وجاود مان باملنحيع اليمنون فحكمم حسب المعينت

 ".الم نرك اتسنرممر ىم يمت نطمع فك واقعت إسمر 
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ملمرال رىم فن النعويض فش الضممن يكاون بالمن ع ى يه   ،قيمة التعويض: خامسا

فن يكااون ال ااي   فن ا صاال" فااش ذلااك جاام  , وإمصاات فااش المملياامتنوىاام وقاادرا 

" مضاامونم بملمراال 
1
و ن النعااويض هااو الباادل وبملنااملش يكااون قاادر النعااويض قاادر  

لرجامع المنضارر للاش الوضاا الاذ   و ن هاد  النعاويض هاو, الضرر الاذ  وقاا

والضرر فش حملت المسنرمرين هو الإسمر  النش لحيت , ن ى يه قبل وقوع الضررمك

 ونسإذ هذم الإسمر  فحد الصور النمليت, بهم بسبب البنك

فن نؤد  الإسم ر فو النيف فش الممل للش ضيمع كل فو بعض رفس  :الحالة األولى

وهنم ينم نعاويض الماودىين , الممل المسنرمر بمم فيه من ممل المودىين والمسمهمين

مام حادث فاش  وهاذا, من البنك المركم  فو مؤسسامت ضاممن الودا اا فو مان الدولات

ينمام نعرار قامم البناك حمصر بملنسبت ل مصر  اإلسةمش الدولش لةسنرممر والننميات 

ك فإار  منعرار  فاش بناك م يمر جنيه وفدمح البنك ماا راةث بناو 3المركم  بضخ 

, هو المصار  المنحاد ماا بيام  فاروع المصار  اإلساةمش بملنعممال لساةميم دواح

فرىاه بمصار  موكمم حدث فيضم ىند انهيمر بناك واتىنمامد والنجامر  ب روىاه ومنها

  را  ال رع وضممن فموال المودىينبنك مصر بفيمم البنك المركم  بنك ي  

فن ننحياع إساام ر فاش بعاض العم يامت وفربااما فاش ىم يامت فإاار   :الحالوة الثانيوة

وهااذا هااو , ف  فن رفس الماامل المساانرمر ت ينااسرر, ونكااون الننيجاات الصاامفيت فربااما 

منش كامن فاش المامل إساران ورباح جبارت " والرف  ال يهش فنه , الدملب فش البنوك 

الإسااران فااش الوضايعت ماان الااربح ساوا  كاامن الإسااران والاربح فااش ماار  واحاد  فو 

" صا يت والاربح فاش فإار  
2
وهاذا بااملطبا فاش حملات الإسامر  الناش ليسات بساابب ,  

فمم لاو كامن جام  مان هاذم الإسامر  بسابب المضامرب فإنهام نإصام مان , المضمرب

ومعملجااات ذلاااك , حصااانه فاااش الاااربح وت ينحمااال بهااام فصاااحمب حسااامبمت اتسااانرممر

نحسااب بينهماام ات الم اانركت فنااه بعااد نوميااا صاامفش الاادإل ماان اتساانرممر, محمساابيم

ونإصاام ماان حصاانه فااش الااربح ونضاام  لحصاات فو الإساام ر المنساابب فيهاام البنااك 

 .نصيب فصحمب حسمبمت اتسنرممر

 

                                                           
حاشية الدسوقى على ،   1/ 1  –المبسوط للسرخسى ،  851/ 4  -بدائع الصنائع للكاسانى   - 8

 53/ 4 –الشرح الكبير للدردير 
 48/  5 –المغنى الب  قدامة  -  
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 :صورنينوصور  ذلك فش , الربح ال م ت نعويض :الحالة الثالثة

ا ااا فكراار ماان طمقنااه ى ااش اتساانرممر دفن ييباال البنااك اإلسااةمش و :األولىالصووورة

, ذلك وجود فم ض كبير فش السيولت ممر ت فش فموال ىمط ت ت نسنرمر وينرنب ى ش

ولذا ضاامرب لرجاال لاام يجاام لااه فن " وهااذم المسااسلت ذكرهاام اباان قداماات نحاات ىنااوان 

واننهااش للااش فنااه ت يضاامن الااربح " يضاامرب آلإاار لن كاامن فيااه ضاارر ى ااش ا ول 

ىان المامل ا ول  ونعد  المضامرب لنمام كامن بنارك العمال وا اندمله" ال م ت بيوله 

"وهذا ت يوجب ىوضم 
1
. 

فن يع ن البنك ىن ربح منوقا  صحمب حسامبمت اتسانرممر وهاش  :الثانيةالصورة 

ف ايس  , 2/  5مان المعاميير ال ارىيت بناد  43صور  فجممهم المعيمر ال رىش رقم 

المعيمر من حيهم مطملبت البنك بضممن فو مطملبت البنك بهذا الربح المنوقا كمم قرر 

 .يممرل ال م د  الربويت المحرمت  رىمو نه حين ذ ,  ذلك

" حمميات رفس المامل واتسانرممرات"بعنوان  45المعيمر ال رىش رقم وقد جم  فش  

فش حمل ربوت النعد  فو النيصير فو مإمل ت ال روط من قبل "  مم نصه  7/  3بند 

رفس المامل وت يحاع لاه  يحع لرب الممل فن يطملبه بضممن –المضمرب  –المدير 

قارارات الماؤنمر الرملاث ل مؤسسامت الممليات كمم ورد فاش  " المطملبت بملربح ال م ت 

ضااممن فااوات الااربح رمنياام ماان المحااور ا ول فن نحمياال المضاامرب  اإلسااةميت بنااد

 .مور قطعطالمنوقا مح

 لذا حيااع البنااك ربحاام وناام نوميعااه دفنرياام ولاام ينساا مه فصااحمب :الحالووة الرابعووة

حسبمم قارر ذلاك بيامن م امهيم المحمسابت الممليات  الحسمبمت فإنه يدإل ضمن حيوقهم

ال يار   2الصمدر ىن هي ت المحمسبت والمراجعات ل مؤسسامت الممليات اإلساةميت رقام 

ل  روط فإنه يضمن ذلك الربح  فإذا إسر البنك بنعديه فو نيصيرم فو مإمل نه,  26

 .بمرم فش حكم رفس المملنبمى

 

  

                                                           
 81 - 83/  5 – المغنى الب  قدامة - 8
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 المبحث الثالث

 أموال المستثمري  فى البنوكبضما   تهاصلفى الضما  ومدى معاصرة قضايا  

, ت ى يااه ماان ميمصااد ال ااريعت اإلسااةميت ااالن حممياات الماامل ب ااكل ىاامم والمحمف

والضاممن يعنبار , وبملنملش فإن الوسم ل النش نعمال ى اش ذلاك بعدالات مط وبات  ارىم

 .حمميت رفس الممل واتسنرممرات من فدواتومن فسمليب ا ممن المملش 

وفش هذا المبحث سينم ننمول بعض فدوات هذم الحمميت النش لهم ص ت بملضاممن كمام 

نحدث فعة فش الوقت المعمصر لبيمن ماد  نم ايهم ماا فحكامم ضاممن البناك السامبع 

 :ذكرهم وهش لجممت مم ي ش

 :  التأمي  على الودائع: اوال

لحاد   اركمت لاد  بملنسمين ى ش الودا ا سوا  الجمريات فو اتسانرممريت ويكون ذلك 

, الناسمين النكامف ش  جوامى ش  ال يهك المعمصر اتجنهمد  اسنير وقد ,نكمف شالنممين ال

المعيامر ال ارىش رقام فسجممهام  رفس المامل واتسانرممراتناسمين فمم ىن نطبييه فاش 

 الناسمين"  س المامل واتسانرممراتفن مان وسام ل حمميات رفحياث ذكار 4/4بناد  45

 فو فوالمممط ات النعدي مإمطر لندطيت فو الممل رفس لحمميت اتسنرممر ى ش النكمف ك

 فن سهم النكمف ك المسنرمرون النسمين ىيرد لبرام ينولش فن ويجوم اإلفةس, فو الوفم 

  "ىنهم بملوكملت اتسنرممر مدير فو

لااام ياااذكر الم نااامم بااادفا فقسااامط الناااسمين البناااك فم فصاااحمب حسااامبمت لكااان المعيااامر 

"  وهاولجمياا فدوات الحمميات  الييد الذ  ذكر فش المعيامرولكن ي هم من , اتسنرممر

 يرمنيصا فو نعدياه حامل ايار فاك اتسانرممر مادير نضامين منهام الدارض يكون فت

 " .ال روط فومإمل نه

فااإن  ,لساام نه اساانرممر فمااوال المساانرمرينفماام ىاان صاا نهم بضااممن البنااك فااش حملاات 

النسمين وفع هذا النصور ت ينرنب ى يه نحميل البنك النعويض ىن ا ضارار الناش 

 ناه ت ياادفا فو ي اامرك فااش دفااا فقساامط , نسابب فيهاام البنااك بإساام نه اساانرممر فمااوال

 .النسمين

  :وريينش نسمين ملىنراكم لذلك ىند النسمين ى ش حسمبمت اتسنرممر اويمكن  
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 ا ا قسمط فيهم فصحمب حسمبمت اتسنرممرفسمين الإسم ر العمديت يدلن: لحداهمم -

 ا قسمط فيهم البنك ين ضد مإمطر النعد  والنيصير يدفاورييت نسم: والرمنيت -

 :احتياطى مخاطر االستثمارتكوي   :ثانيا

لمواجاات مإاامطر واتحنياامطش ب ااكل ىاامم هااو مب اا  يإصاام ماان ا ربااما المحيياات  

وهااو ماام فجممنااه المعااميير الصاامدر  ىاان هي اات , مساانيب يت فو لنيوياات المركاام المااملش

الإامف بملمإصصامت واتحنيمطيامت  11 اش المعيامر المحمسابش رقام ف, المحمسبت 

احنياامطش مإاامطر اتساانرممر هااو المب اا  الااذي يجنبااه المصاار  ماان فربااما " جاام  

صاايب المضاامرب لداارض الحممياات ماان فصااحمب حساامبمت اتساانرممر بعااد اقنطاامع ن

ونسكاد ذلاك فاش المعيامر ال ارىش " الإسم ر المسنيب يت  صحمب حسمبمت اتسانرممر

 احنيمطيامت نكاوين"   4/6بناد الإمف بحمميت رفس المامل واتسانرممرات  45رقم 

 من ت حيوع المسنرمرين من اتحنيمطيمت ن ك نينطا فن ى ش , الممل رفس لحمميت

  ." مضمربم بص نه حالرب من المدير حصت

ولياد فجامم مجماا ال ياه اإلساةمش الاادولش نكاوين هاذا اتحنيامطش بملنسابت ل صااكوك 

سااندات الميمرضاات  ب ااسن  6فياار  ( 5/4) 33: فجاام  فااش الياارار رقاام  قاارار رقاام

ليس هنمك مم يمنا  ارىم  مان الانف فاك ن ار  اإلصادار ى اش "وسندات اتسنرممر 

نهميت كل دور , لمام مان حصات حم ات الصاكوك فاك ا رباما اقنطمع نسبت معينت فك 

فك حملت وجود ننضيض دوري, ولمم من حصصاهم فاك اإلياراد فو الد ات المومىات 

 ."نحت الحسمب ووضعهم فك احنيمطك إمف لمواجهت مإمطر إسمر  رفس الممل

 اإلساةمك البناك ى اش"مناه  55دناش فياد ناف فاش المامد  فمام قامنون البناوك ا ر

 حساامبمت فااك اتساانرممر مإاامطر لمواجهاات صااندوع فااك بحساامب مااتحن اا

 سنت إةل اتسنرممر فربما مجموع ى ش نميد إسم ر في لندطيت اتسنرممرالم نرك

 فرباما صامفك من % 10 ىن  ييل ت مم بمقنطمع هذا الصندوع ندذيت وينم معينت,

 ".السنت إةل العم يمت الجمريت مإن   ى ش المنحييت اتسنرممر

 :فش هذا النف ممي شويةحط 

فن اتحنيمطش يوجه لجبر مإمطر اتسنرممر الم نرك ف  المماول مان فماوال  -

 .ا صحمب حسمبمت اتسنرممر وفموال البنك
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مان  ه يمول بملم مركت بين البنك وفصحمب حسمبمت الم انرك  ناه يإصامفن -

قبل إصم حصت البنك بص نه مريت فش البنك صمفش ا ربما ىن العم يمت الج

والمعياامر وهااو بااذلك يإن اا  ىاان ماام ورد فااش المعياامر المحمساابش , مضاامربم

  .ال رىش الم مر لليهمم

ن منهام بسابب البناك فم إسم ر الناش نانم ندطينهام باين مام كامفنه لم ي رع فش ال -

 .بسبب منديرات ت يمكن ل بنك النحكم فيهم

للمخواطر الناتجوة عو  إسوائنه  أما صلة هذا األسلوب بموضوع ضما  البنك

استثمار أموال المستثمري  فهو يغطى فقط الخسائر التى تؤدى إلي الونقص 

وذلووك فووى حالووة مشوواركة البنووك فووى تحموول جووزء موو  هووذ  قووى أصوول الودائووع 

بخالف مانص عليه معيار حمايوة ، ام األردنى طاالحتياطيات كما جاء فى الن

وفى كوال ،  االحتياطىهذا فى تكوي   االستثمارات الذى ال يحملهم المشاركة

الخسائر فى بعوض العمليوات والتوى تسوبب امي  ال يغطى هذا االحتياطى النظ

 برت م  األرباح جفيها البنك و

 ضما  الودائعاالشتراك فى مؤسسات : ثالثا
8
: 

فاش الدولات بصا نهم مؤسسات مساني ت ايار همدفات ل اربح ضممن الودا اا  نن س مؤسست

ونعااد مؤسساامت نااوك فااش الدولاات النيدياات وهااو الدملااب فو انحاامد الب بواسااطت الساا طمت

وليد اهرت بوادرهم   , بكت ا ممن المملش فش البنوك من فهم فدوات ضممن الودا ا 

رم قممت وتيمت ىد  بإن م  فنامت مممر ت, 1629فك وتيت نيويورك اتميركيت ىمم 

سمين ى ااش الودا ااا  ساابمب ت النااومااا نهمياات الياارن النمسااا ى اار اإن اات جميااا اناماا

اتول صااندوع : صااندوقين بإن اام   1924راام قمماات ن يكوساا وفمكيم ىاامم , ىديااد  

الضااممن الإاامف لمساامىد  البنااوك ى ااش اساانعمد  إساام رهم النمجماات ىاان الحاارب 

نسمين الودا ا ممم ي جا ى ش جذب العملميت اتولش, والرمنك صندوع الضممن العمم ل

 .ودا ا واتدإمرال

صدع الكونجرس اتميركاك ى اش قامنون البناوك الاذي بموجباه نام  1933ىمم وفك 

رام بادف لن ام  مؤسسامت  1934 لن م  المؤسست ال يدراليت ل ناسمين ى اش الودا اا ىامم

د  من هاذم المؤسسامت ساوا  ونوجد نممذج ىدي, ضممن الودا ا فش دول العملم نبمىم

                                                           
  www. Iadi.org –على اإلنترنت  موقع الجمعية الدولية لضامنى الودائع  - 8
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فو من حيث الضاممن الك اش فو , ممن حيث اإلجبمر فو اتإنيمر ل بنوك لة نراك فيه

الجم ش ل وديعت فو من حياث الن رقات فاش الضاممن بضاممن  الودا اا المح يات فياط فو 

فمم الجوانب الممليت لهم فنان إف فاش فن رفسامملهم ي امرك ,  الودا ا بجميا العمةت

 وينم ندذينهم بم نراكمت, فيه البنك المركم  والبنوك الم مركت وبدىم نيدمه الدولت 

ونياوم المؤسسات , رصيد الودا ا لد  كل بناكمن سنويت من البنوك الم مركت بنسبت 

 .ل المملش فو اتندممج فو النص يتبضممن الودا ا  صحمبهم فش حمتت ال  

ومن الدول النش نوجد فيهم بنوك لسةميت م نركت فش مؤسسمت ضممن الودا اا كال 

 .فش كل منهمم اممهذا النوفش مم ي ش فهم مةمح  السودان وا ردنمن 

صاادر قاامنون الودا ااا ,والنااش جميااا البنااوك فيهاام لسااةميت  :بالنسووبة للسووودا   –ف 

 :وجم  فيهم 1996المصرفيت ىمم 

هي اات  بصاا ت" صااندوع ضااممن الودا ااا المصاارفيت " ين اام صااندوع يساامش   -1

نكاااون ىضاااويت المصااامر  فاااش الصاااندوع  .مساااني ت ذات  إصااايت اىنبمريااات

 .الماميت

 :ل صندوع ا اراض اتنيتنكون   -2

  .بملمصمر  المضمونتبملعم ت المح يت ضممن الودا ا  -

المضمونت وندىيم الريت  المصمر حمميت حيوع المودىين واسنيرار وسةمت  -

 .فيهم

نيديت والمصمر  ضرار ىند وقوىهم ينعمون ونكمفل يبن الس طمت الا جبر  -

 .والمودىين فن سهم

 : نشينكون راس ممل الصندوع من ات -3

( إمسات وى ارون ) 25مسمهمت الحكومت النش ندفعهم ومار  الممليت وقدرهم  -

  .م يون دينمر سودانك

 .م يون دينمر سودانك( فربعون ) 43مسمهمت البنك وقدرهم  -

مسمهممت المصمر  والبمل  قدرهم واحد م يون دينمر ساودانك لكال مصار   -

ى اش ان نادفا مسجل فش ىضويت الصندوع وبدض النار ىان حجام ودا عات 

 .هذم المسمهمت ىند اإطمر المصر  بملنسجيل وفع احكمم هذا اليمنون
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نكاون المسامهممت السانويت الناش  :المسمهممت السنويت الناش نادفا ل صاندوع - 4

 : ندفا ل صندوع ى ش الوجه اتنش

ماان  ساانويم( 332) ناادفا المصاامر  المضاامونت ماام يعاامدل ارنااين فااش اإللاا   - ف

ريات واتدإمريات ويضام  هاذا المب ا  الاش حسامب جممنوسط جم ات ودا عهام ال

 .مح ات لضممن الودا ا الجمريت واتدإمريت

سانويم مان (  332)ندفا المصمر  المضامونت مام يعامدل ارناين فاش اإللا   -ب 

منوسط جم ت حسمبمت اتسنرممر ويضم  هذا المب   الش حسمب مح اات النكمفال 

 .لجبر حمتت اإلىسمر المملش النهم ش

سانويم مان (  332)يدفا فصحمب حسمبمت اتسنرممر مم يعمدل ارنين فش اإلل   -ج 

منوسط جم ت ودا عهم اتسانرممريت ل صاندوع ويضام  الاش حسامب مح اات النكمفال 

 .لضممن ودا ا اتسنرممر

من جم ت المسمهممت المنصوف ى يهم فش % 13يدفا كل من الحكومت والبنك  -د 

 (.ب)و(ف)ال يرنين 
 

 : دار  محمفا النكمفل اتنيتلو ن م ل - - 5

مح ات النكمفل لضممن الودا ا الجمريت واتدإمريت ونكون المسمهمت فيهم ( اوت)

  .ل مصمر  والحكومت والبنك فحسب

مح ات النكمفل لضممن ودا ا اتسنرممر ونكون المسامهمت فيهام  صاحمب ( رمنيم)

  .ودا ا اتسنرممر فحسب

لجبر حمتت اإلىسامر الماملش النهام ش ونكاون المسامهمت مح ات النكمفل ( رملرم ) 

  .فيهم ل مصر  والحكومت والبنك فحسب

 :ي نمم الصندوع بضممن جم ت الودا ا بملعم ت المح يت  -6

  .ىند حل فو نص يت ف  مصر  مضمون -

ناام بإصوصااه وضااا م ااروع ل نسااويت فو فااش حملاات ف  مصاار  مضاامون  -

  .ىمد  الن كيل او الدمال

  :بالنسبة لألرد  –ب 
 م 2333لسنت ( 33)صدرقمنون مؤسست ضممن الودا ا برقم  -1
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ونسااري فحكاامم هااذا الياامنون ى ااش جميااا البنااوك ا ردنياات وفااروع البنااوك ا جنبياات 

ونهاد  المؤسسات للاش حمميات الماودىين لاد  البناوك بضاممن  ,العمم ت فك المم كات 

 .ودا عهم لديهم

الياامنون حااين لصاادارم ى اش حرياات ف  منهاام فااش  ف يااد ناف, فمام البنااوك اإلسااةميت  

م نم نعديل اليمنون  2312رم فش ىمم , اتنضممم للش المؤسست لضممن الودا ا لديه 

 رقام مج س اإلفنم  ليصبح نطبييه ى ش البنوك اإلسةميت لجبمريم بعد مم صدر قرار 

 .الودا اا نراك البنوك اإلسةميت فك مؤسست ضممن ب سن ( 2312/ 13( )161)

ورسام , من مب ا  م ياون دينامر ندفعاه الحكومات وينكون: رفس ممل المؤسست  -2

 دفعنين منسموينين,نسسيس مم ت فل  دينمر يدفعه كل بنك م نرك ى ش 

يدفا البنك رسم ا انراك سانوي للاش المؤسسات بنسابت ارناين ونصا  بام ل   - 3   

نعنباار رسااوم النسساايس و .ماان مجمااوع الودا ااا لديااه الإمضااعت  حكاامم هااذا الياامنون

 .ورسوم ات نراكمت السنويت من المصمري  اإلننمجيت ل بنوك

نساانرمر المؤسساات فموالهاام فااك السااندات الصاامدر  ىاان الحكوماات ا ردنياات فو  - 4   

السااندات المضاامونت ماان قب هاام, كماام لهاام فن نساانرمر فموالهاام بإيااداىهم لااد  البنااك 

 .المركمي بيرار من مج س لدارنه

 

فينبا ب س ن ضممن ودا عهم مم جم  فش قرار مج س , بملنسبت ل بنوك اإلسةميت – 5

الودا اا فاك المصامر  اإلساةميت لهام إصوصايت ىان سام ر البناوك " اإلفنم  وهو 

 .نبعم  تإنة  فنواع الحسمبمت فيهم, ونميمهم ىنهم فك البنوك الني يديت

ضاارور  نيييااد البنااوك ولهااذا فااإن المج ااس يؤيااد ماام جاام  فااك م ااروع الياامنون ب

اادن رساامن  يم اإلسااةميت بضااممن حساامبمت ات نماامن لااديهم, فماام حساامبمت اتساانرممر فيني 

ات اانراك الساانوي الماادفوع لمؤسساات ضااممن الودا ااا ى ااش فصااحمبهم, ى ااش ساابيل 

اتقنطااامع لمواجهااات المإااامطر, وهاااذا مااام يينضاااك مااان المؤسسااات لن ااام  مح اناااين 

فاك المصامر  اإلساةميت؛ لحاداهمم لضاممن  مسني نين فاك صاندوع ضاممن الودا اا

 ".ودا ا حسمبمت ات نممن, وا إر  لضممن ودا ا حسمبمت اتسنرممر
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أمووا صوولة هووذا األسوولوب بموضوووع البحووث فووى  التعووويض الووذى تمنحووه مؤسسووات 

وال ، وسوواء كانوت بسوبب البنوك أم الضما  الودائع يكو  عند فشل البنك بالكلية 

، التوى ال يترتوب عليهوا عودم قودرة البنوك علوى رد الودائوعيغطى المخاطر الجزئيوة 

  .هذا فضال ع  أ  التعويض يكو  جزئيا

فن ينباارع طاار  رملااث مساانيل ىاان وصااورنه ، الثالووثضووما  الطوورف : خامسووا

وهاااش صاااور  فجممنهااام , المضااامرب فو الوكيااال بضاااممن رفس المااامل لااارب المااامل

يجاوم نعهاد " 7/6جام  فاش ال يار   5المعميير ال رىيت ف اش معيامر الضاممنمت رقام 

طااار  رملاااث ايااار المضااامرب فو وكيااال اتسااانرممرواير فحاااد ال اااركم  باااملنبرع 

ا النعهاد وباين ىياد المضامربت فو الوكملات ل نعويض ىن الإسمر  دون رباط باين هاذ

 ."بمتسنرممر

الإااامف بحمميااات رفس المااامل  45مااان المعيااامر ال ااارىش رقااام  4/4وفاااش ال يااار  

 مام فو الدولات مرال ىممات مصا حت له رملث طر  نعهد " واتسنرممرات جم  جوام 

 نبرىم الممل رفس إسمر  بنحمل وا ب والوصك ملولكك العممت المص حت حكم فك

 نرممريت,اتس مريال م  تالحكوم دنعه كذل نوم المدير, ى ش الرجوع حع اير من

 المادير, ىن لداريت اسنيةليت الرملث ل طر  يكون فن ماماتلن ذاه حتلص نرطوي 

 بنسابت مبم ار  ايار فو مبم ار  بصا ت م كيات تىةق المدير وبين بينه يكون تن وف

 ."فكرر فو الر ث للش نصل

 المامل رفس إسامر  )بنحمال ( بضاممن رملاث طر  نعهد " يجوم 5/4وفش ال ير  

 الرجاوع فاك حياه ماا الضممن ىن ميمبل دون فونيصيرم ديرالم دينع ىن النم  ت

 ".ى يه

سااندات  ب ااسن  9 فياار  ( 5/4) 33: رقاام   فااش قاارار مجمااا ال يااه الاادولشكماام دا

لاايس هناامك ماام يمنااا  اارىم  ماان الاانف فااك ن اار  " الميمرضاات وسااندات اتساانرممر

اإلصدار فو صكوك الميمرضت ى ش وىد طر  رملث من صل فك  إصاينه وذمناه 

الممليت ىن طرفاك العياد باملنبرع بادون ميمبال بمب ا  مإصاف لجبار الإساران فاك 

م روع معين, ى ش فن يكون النمامم  مسنية  ىن ىياد المضامربت, بمعناش فن قيمماه 

مامه ليس  رطم  فك ن مذ العيد ونرنب فحكممه ى يه بين فطرافه, ومن رم بملوفم  بملن

ف يس لحم ت الصكوك فو ىممل المضمربت الدفا ببطةن المضامربت فو اتمننامع ىان 

الوفم  بملنماممنهم بهم بسبب ىدم قيمم المنبارع بملوفام  بمام نبارع باه, بحجات فن هاذا 
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 ".اتلنمام كمن محل اىنبمر فك العيد

ا س وب يحيع المط وب فش ضممن لسم   البناك اسانرممر ا ماوال إمصات لذا وهذا 

لكنه يصطدم فش ال ير  الرمنيات بم انراط فن يكاون ضاممن , قمم البنك المركم  بذلك

الطر  الرملث مجمنم لذ ت يوجد فش ىملم الممل وا ىممل من ييوم بذلك فاش ضاممن 

 البنوك ل ودا ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والحمد هلل رب العملمين, مل فن يحيع الدرض منه آهذا مم نيسر لش 
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 مقدمة

 

يعةد نةا اودوار  لمدخرات وتجميع الموارد الماليةة الدور الذي يقوم به الجهاز المصرفي لتعبئة اإن     

بهذا الةدور  فالمصارف عند قيانها. البالغة اوهمية ، سواء نا الناحية المصرفية أو الناحية اإلقتصادية 

أن قيام المصارف بهذا كما ا نزاولة أنشطتها المختلفة ، مكنها نر الموارد المالية التي تيفعلى توتعمل 

اونةةواع ر فيتةةوتعبئةةة وعلةةى  نةةا خةةلع العمةةل،   للمجتمةةع االقتصةةاديالنشةةا   الةةدور يهةةاه  فةةي دعةة 

 .لزنة لتمويل خطط وبرانج التنميةال والمدخرات

 

هةذه  وساسةية التةي نةا خللهةا يةت  تجميةعلهذه المصارف بمثابة القنوات ا االدخاريةية وتعتبر اووع   

المةةدخرات وتلةةم اونةةواع ، وكلمةةا كانةةي هةةذه اووعيةةة نلالمةةة لقةةروف العمةةلء ون ققةةة إلحتيا ةةاته  

ل الةة ونهةا فةي هةذه ا ، أعلةي كفةاءةبأفضةل و  بدر ة بهذا الدور القيامعلى  ةدراالمختلفة ، كلما كاني ق

وهةذا اونةر ينطبةل علةى اووعيةة . تهتطيع استقطاب نزيد نا اونواع وا تةذاب نزيةد نةا المةدخريا 

 .البنوك التقليدية و المصارف اإلسلنية على حد سواء  كل نا في االدخارية

 

،والتي ينةا  االدخاريةة فةي المصةارف اإلسةلنية ل هابات االستثمارية أه  صور اووعيةةوتعتبر ا     

ها نهئولية القيام بهذا الدور الهام في تعبئة وتجميع المدخرات واونواع ، لت قيل اوهةداف المصةرفية ب

هةةا يجةة  أن تراعةةي ه ال هةةابات القيةةام بهةةذا الةةدور ف نوحتةةى تهةةتطيع هةةذ. نعةةا الهةةابقة  واالقتصةةادية

 .لها إحتيا ات ورغبات العملء المدخريا في إ ار الضوابط والقواعد الشرعية ال اكمة

 قبةلوالتةي  –وفةي الةربو والخهةارةولكون هذه ال هابات تعمل وفل نبدأ المشاركة فةي المخةا رة       

المصةرف  ةأه  نا يشغل باله  هو نهألة حدود نهؤولي ف ن -العملء تقدي  أنواله  للمصرف بناًء عليه 

نةا اوسةئلة المشةروعة نةا وتثةار بنةاًء عليهةا نجموعةة  عنةد اسةتثمارها ،هذه اونواع ، اإلسلني عا 

كية  يمكةا :  ونةا هةذه اوسةئلة. لمصةرف نةا خةلع هةذه ال هةاباتلالقيةام بتو يةه أنةواله   عندقبله  

ع عنهةا؟ ونةا هةي الجهةة التةي فةة أسةبابها ونةا المهةؤوحهاب الخهارة عند وقوعها؟ وكي  يمكا نعر

 بالنهةةبة لل هةةابات االسةةتثماريةتتةةولى نهمةةة الفصةةل بشةةأنها؟ فهةةذه المهةةألة تعةةد نةةا المهةةاالل الهانةةة 

وابط الشةرعية عنةد ، ونةد  االلتةزام بالضة بالطريقةة الملالمةة وضوحها و تنقيمهةا وبقدر،  وأص ابها

تت ةدد قةدرة هةذه  سةوف لتعانل بهذه ال هابات ، ونا ث ل، سوف تت دد در ة قبوع المدخريا نعالجتها

ة الملالمةة بالصةةورة وتعبئةةة المةةدخرات نةةواعاوننهةةا لتجميةةع  المصةةارف علةةى القيةةام بالةةدور المطلةةوب

 نا ناحية اإلسلنية لمصارفل  ،في غاية اوهمية أنر مهألةالهذه نا ث  فدراسة ، و والكفاءة المطلوبة

يةةة ،وهةةذا نةةا يبةةرز أهموللقطةةاا المصةةرفي عانةةة نةةا ناحيةةة أخةةري وللقتصةةاد القةةوني نةةا ناحيةةة ثالثة

 . وضرورية دراسة هذا الموضوا 
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 :  ما يليًء على ذلم يمكا ت ديد أهداف هذا الب ث فيوبنا   

 .بالمصرف اإلسلني  –وأص ابها  –التعرف على التكيي  الشرعي ال اك  ونواع االستثمار -

 .ت ديد الضوابط الفقهية المنقمة لعمل هذه اونواع   -

 فةةي ضةةوء  بيعةةة التكييةة  الهةةابل ونوعيةةة الضةةوابط االسةةتثمار نةةواعدراسةةة نهةةألة ضةةمان أ -

 .ال اكمة لها 

 .لية المصرف عا هذه اونواع ، وال االت التي يكون فيها ضانناً لها ت ديد نهؤو -

 

المزج بيا الجوان  الشةرعية والجوانة  ن اولة وسوف يراعي الباحث عند دراسته لهذا الموضوا     

نى والبةةاحثيا ، وأيضةةاً االسةةتعانة بةةلراء الفقهةةاء القةةدا ن ةةل الدراسةةة المصةةرفية بالنهةةبة لكةةل نهةةألة

الجمع بيا اوسس النقرية العانة واإل راءات التفصيلية الخاصة لكةل نهةألة  كذلمالمعاصريا نعاً ، و

 . نا نهاالل الموضوا

 

عةدد نةا  ، يضة  كةل واحةد ننهةا ت  تقهي  الب ث إلى ثلثة نباحثهابقة ال اوهدافنا أ ل ت قيل و    

 : عية على الن و التالي النقا  الفر

يهعى لت ديد ناهية و بيعة أنواع االستثمار بالمصارف اإلسلنية ، وأه  عناصةر : لمبحث األول ا    

لهةةذا  االخةةتلف بينهةةا وبةةيا أنةةواع الوداالةةع فةةي البنةةوك التقليديةةة ، وذلةةم نةةا خةةلع ر يةةة نصةةرفية

، بهدف رس  صةورة واضة ة لهةذه اونةواع تمكةا نةا التعانةل نعهةا بعةد ذلةم وفةل  بيعتهةا الموضوا

 .المختلفة 

التكيي  الشرعي ونواع االستثمار،كمدخل ضةروري  ويهدف للتعرف علي  بيعة: المبحث الثاني     

ونقدنة أساسية لت ديد الضوابط ال اكمة لعلقة هذه اونواع بالمصرف ، ونا ث  ت ديد دور ونهئولية 

 .المصرف تجاهها بناًء على هذا التكيي  وتلم الضوابط 

ويهتهدف التعرف على ر ية الفقهاء تجاه نهألة الضمان في المضاربة الفقهية ، ث  : ث المبحث الثال   

بناًء على هذه الر ية ، ث  اإلشارة إلى  –كمضارب  –ت ديد ال االت التي يكون فيها المصرف ضانناً  

 . ونواع ال هابات االستثمارية بعض الجوان  اإل راالية المتعلقة بمهألة ضمان المصرف

اسةتثمار المصةرف ونةواع  النا مةة عةا سةوء اوضةرارويتناوع نهألة التعويض عةا : حث الرابعالمب

عليها نا خهارة نالية تؤدي إلي نقصان أرصدة هذه ال هابات أو تفويةي فرصةة   العملء ، ونا يترت

 .هذه ال هابات لالكه  وت قيل الربو علي أص اب 
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 المبحث األول

 لمصرف اإلسالميطبيعة أموال االستثمار في ا

 التقليدينها وبين أموال الودائع في البنك والفرق بي

 

  -:  طبيعة أموال الودائع في البنك التقليدي: أوالً 

، الوداالةةع الجاريةةة ،والوداالةةع االدخاريةةة :  أشةةكاع الوداالةةع فةةي البنةةم التقليةةدي فمنهةةاوتعةةدد صةةور ت     

إنكانية اله   ننها واإلضافة إليها في أي : نا حيثوتختل  هذه الوداالع عا بعضها . والوداالع اآل لة

وقةةي ،وأحقيتهةةا فةةي ال صةةوع علةةى الفاالةةدة، ووسةةيلة التعانةةل بهةةا، والغةةر  اوساسةةي نةةا اسةةتخدام 

در ة سةيولتها، وتكلفةة ال صةوع : أص ابها لها، كما تختل  هذه الوداالع نا و هة نقر البنم نا حيث

وغيرهةةا نةةا  000المختلفةةة  التوظيةة تخدانها فةةي عمليةةات عليهةةا، ونهةةتو  اسةةتقرارها، وإنكانيةةة اسةة

 .العوانل المالية والمصرفية

   ، ساسةية بةيا هةذه الوداالةعناك العديد نا عناصر االتفةا  اوونع كل هذه العناصر للختلف،ف ن ه     

ا فجميعها تعتمد على علقة القر ، حيث المودا هو المقر  والبنم المقتر ، ونةا ثة  فالبنةم نةدي

بعةض النتةاالج الهانةة  علةى هةذه الطبيعةة للعلقةة تو ةد وبناءً . بقيمة هذه الوداالع والعميل داالا للبنم بها 

 .والتي تمثل عناصر اتفا  أساسية تجمع بيا كل هذه الوداالع 

فالبنم نلزم بهداد قيمة هةذه الوداالةع كانلةة فةي كةل اوحةواع والقةروف، بصةرف النقةر عةا نتيجةة     

أن البنةم نلةزم بهةداد فواالةةد  كمةا  –ن ةددة عنةد الطلة  أو فةي ل ةاع إنةا  – و أو خهةارةالنشةا  نةا ربة

باسةةتثناء الوداالةةع  –ن ةةددة ثابتةةة نعلونةةة نقةةدنا ونضةةمونة فةةي كةةل اوحةةواع والقةةروف لهةةذه الوداالةةع 

 أن للبنم حل التصرف في أنواع هذه الوداالع وفقا لعلقةة الةديا، حيةث أنةه نلةزم بهةداد كما  – الجارية

 .في الوقي الم دد كانلة قيمتها

بالنهةبة لهةذه الوداالةع، " الضةمان والمخةا ر"  تتعلةل بمهةألةيضاف إلى نا سبل نقطة اتفا  أخر       

أصةة اب هةةذه الوداالةةع ال علقةةة لهةة  بالمخةةا ر التةةي لب ةةث، فوهةةي ذات علقةةة وثيقةةة بموضةةوا هةةذا ا

فهةذه اونةواع نضةمونة نةا البنةم وصة ابها يتعر  لها البنم وال يشاركون في ت مةل أيةا نةا لثارها،

عمةل علةى يةؤدي للداالما، ولةذلم نجةد القةوانيا والتشةريعات المصةرفية تضةع نةا القيةود والضةوابط نةا 

هةية يت قيل هذا الضمان بصورة عملية وتطبيقية وليس بصورة نقرية فقط ، بةل أن أحةد اوهةداف الرال

فةةبعض هةةةذه  .وداالةةع وضةةمان ردهةةةا وصةة ابها للبنةةم المركةةزي فةةي أي نقةةةام رقةةابي حمايةةة هةةةذه ال

التشريعات تلزم البنوك بضرورة التةأنيا علةى تلةم الوداالةع لةد  شةركات التةأنيا او نؤسهةات ضةمان 

ا الوداالةع وغيرهةةا ، كمةا أن البنةةم المركةزي يهةةتخدم بعةض الوسةةاالل والهياسةات بغةةر  ضةمان رد هةة
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ا ي القةانوني ، وسياسةة الملجةأ اوخيةر للهةيولة سياسة الهيولة النقدية وسياسةة االحتية: وص ابها نثل 

وكل هذه الوساالل والهياسات  اءت ننبثقة عا ونعتمةدة علةى  بيعةة هةذه الوداالةع و بيعةة علقةة ..... 

 .أص ابها بالبنوك التقليدية 

يةة ا ، ونةا ثة  فة ن أانوبناء على نا سبل  ف ن يد البنم التقليدي على أنواع الوداالع لديه هي يد الض    

وال علقة وص اب هذه اونةواع بةأي  ، البنم وحده ؤوليةأضرار أو خهاالر يمكا أن تل ل بها هي نه

أو الب ث عةا ناهيةة هةذه  نا هذه اوضرار وال باوسباب التي أدت إليها ، ولذلم فل نجاع هنا لل ديث

البنةم أو  –لية وقوعها ، أو نا الذي يت مل نهئو وعيتها أو اوسباب التي أدت إلي حدوثهااوضرار ون

 . وعية العلقة ال اكمة لهذه اونواعونوذلم بهب   بيعة  –المودا 

 

  - : طبيعة أموال االستثمار في المصرف اإلسالمي: ثانياً   

يودعهةا أصة ابها بغةر   ي اونةواع التةيهوع االستثمار في المصرف اإلسلني أنا بالنهبة ونوا    

نةةا  سةةواء بمفةةرده أو بمشةةاركة غيةةره ارهاباسةةتثملع قيةةام المصةةرف الةةربو ، نةةا خةة المشةةاركة فةةي

  -:هذه اونواع على صورتيا فالمهتثمريا ، 

وفي هذا النوا يختار العميل المودا نشةروعاً نعينةاً  ي ةدده : أنواع االستثمار المخصصة :   األولى   

نشةروعات سةتخدانها فةي أيةة المصرف ليقوم ب ستثمار هذه اونواع نا خلله ، وال يجةوز للمصةرف إ

  .أو أو ه أخر  لإلستثمار 

هةذه اونةواع فةي  اراسةتثمالمصةرف  -المودا   -يخوع العميلوفيها : العانة  االستثمارأنواع :  الثانية 

 .نشروا أو نجاع للستخدام يختاره أي 

 

بصةرف    –ركة والعلقة ال اكمةة لهةذه اونةواع وأصة ابها بالمصةرف اإلسةلني هةي علقةة المشةا    

فأصةة اب هةةذه اونةةواع   –اآلن  لهةةذه اونةةواع النقةةر عةةا  بيعةةة هةةذه المشةةاركة والتكييةة  الشةةرعي

له في المخا ر التي يمكا أن  مارها نا ربو أو خهارة و نشاركوننشاركون للمصرف في نتاالج استث

 . تتعر  لها 

ا قبةل المصةرف فةي كةل اوحةواع وبناًء على ذلم فليس هناك ضمان لرد هةذه اونةواع وصة ابها نة   

والقروف كما هو ال اع بالنهةبة ونةواع الوداالةع فةي البنةم التقليةدي ، فقةد تةرد هةذه اونةواع كانلةة نةع 

زيةةادة كبيةةرة أو نةةع زيةةادة قليلةةة أو بةةدون زيةةادة ، وقةةد ال تةةرد كانلةةة ، وهةةذا تبعةةاً لمةةا تهةةفر عنةةه نتةةاالج 

ثابي نضمون نعلوم نقةدنا لهةذه اونةواع فةي المصةرف  فل يو د عاالد .استثمارها نا ربو أو خهارة 

اإلسلني ، كما هو ال اع بالنهبة للفاالدة الخاصة بأنواع الوداالع في البنم التقليدي 
(1)

 . 

وهةي علقةة  –وصة اب هةذه اونةواع بالمصةرف اإلسةلني  –كما تو د هنا علقة  ديةدة نختلفةة     

ر شةةريم للمصةةرف اإلسةةلني فةةي نلكيةةة المشةةروا ن ةةل الملكيةةة ، فالعميةةل صةةاح  أنةةواع االسةةتثما
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اوصوع العينيةة والماليةة الخاصةة بالمشةروا  ا هذه اونواع النقدية إلىالتوظي  ، حيث تنتقل نلكيته ن

حه  نهبة نهاهمته في رأسماع هذا المشروا ، وتترت  على هذه المشاركة في الملكية بعةض النتةاالج 

يةةر القيمةةة الرأسةةمالية وصةةوع يتعلةةل بتغدارة المشةةروا وننهةةا نةةا بةة  اآلثةةار الهانةةة ، ننهةةا نةةا يتعلةةلو

    . المشروا 

  

هنا في حالة أنواع االستثمار في المصةرف اإلسةلني ، فهةذه  "المخا ر والضمان"أنا بالنهبة لمهألة  

اونةةواع تتعةةر  للعديةةد نةةا المخةةا ر التةةي تختلةة  نةةا حيةةث  بيعتهةةا ونوعيتهةةا عةةا المخةةا ر التةةي 

 اوسةا فةي  والهب  الراليهي لذلم يعةود ،   لها أنواع الوداالع في البنم التقليدي عند استخدانهاتتعر

الختلف  بيعة التمويةل االالتمةاني عةا  بيعةة التمويةل االسةتثماري نةا  وانة  عةدة ، ال يتهةع المقةام 

لهردها هنا
(2) 

. 

يمكةا  العديةد نةا اوسةباب التةي  رلهذه المخةاأن  –الرتبا ه بموضوا الب ث  –ولكا نا يعنينا هنا    

، أو العميل المهتثمر ،عنها نهئوال المصرف اإلسلني ا ، وهذه اوسباب قد يكونتؤدي إلى وقوعه أن

  .االل اوساسية هنا همال نا ، وهذه، وغيرها  أو ظروف الهو  ، أو  بيعة المشروا االستثماري ذاته

 

ي المصرف اإلسالمي وأموال الودائع في البنكك أهم الفروق بين أموال االستثمار ف: ثالثاً 

  -: وعالقة ذلك بمسألة الضمان  ،التقليدي

اسةتخل  أهة  عناصةر  في ضوء العر  الهابل لطبيعةة أنةواع االسةتثمار وأنةواع الوداالةع ، يمكةا  

  -:  علي الن و التالي، نع اإلشارة إلي علقة ذلم بموضوا الضمانا االختلف بينه

إيداا أنواله  في  وساسي وص اب أنواع االستثمارنافالغر  ا:  اع األموالالغرض من إيد -1

وال صةوع علةى ال صةة التةي  ، المصرف اإلسةلني هةو المشةاركة فةي الةربو المنتقةر ت ققةه

نةا إيةداا  –وخاصةة اآل لةة  –بينما الغر  اوساسي وص اب أنةواع الوداالةع . تخصه  ننه 

وال شةم أن  بيعةة الغةر  فةي كةل حالةة . وع علةى الفاالةدة أنواله  بالبنةم التقليةدي هةو ال صة

المصةرف اإلسةلني أو البنةم  ؤوليةنرتبطة بنوعيةة العلقةة ال اكمةة لهةذه اونةواع ونةد  نهة

التقليدي عا ضمانها أو عدم ضمانها ، حيث يختل  الغةر  أو الهةدف بةاختلف  نوعيةة هةذه 

 .لية لعلقة وحدود تلم المهؤوا

قةة المشةاركة فأنواع االسةتثمار فةي المصةرف اإلسةلني ي كمهةا عل:  اكمةأساس العالقة الح -2

وفقا لنوعية التكيي  الشرعي لها –.... في المخا رة  في العاالد و
(3)

بينما أنواع الوداالةع فةي  – 

والشم أن هذا االختلف في أسةا  العلقةة هةو . القر  الربوي  البنم التقليدي ي كمها علقة

حيث أن . ي أد  الختلف نهألة الضمان بالنهبة لهذه اونواع في ال التيا الهب  الراليهي الذ
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المصةةرف اإلسةةلني ال يضةةما بهةةب  علقةةة المشةةاركة بينمةةا البنةةم التقليةةدي تقةةع علةةى عاتقةةه 

 . مان هذه اونواع بهب  علقة الديانهئولية ض

وهةو عاالةد نتغيةر وغيةر العاالد الذي ت صل عليه أنواع االسةتثمار هةو الةربو ، :  نوعية العائد -3

نضمون ونرتبط بنتيجة النشا  في نهاية الفترة ، بينمةا عاالةد أنةواع الوداالةع هةو الفاالةدة ، وهةو 

وهنةا تو ةد علقةة وثيقةة بةيا نوعيةة العاالةد .نضمون ال صةوع عليةه وعاالد ثابي نعلوم نقدنا 

لعلقةةة حيةةث أد  عةةدم ضةةمان المصةةرف اإلسةةلني لهةةذه اونةةواع وفقةةاً . ونهةةألة الضةةمان 

لبنةم التقليةدي المشاركة إلى عدم ضمان العاالد كأثر ونتيجة لهذه العلقةة أيضةاً ، بينمةا ضةمان ا

 (  هذا بالنهبة للوداالع اآل لة) ة ًضمانه لهذه اونواع بدايب للعاالد  نرتبط 

 عند وقوعهاأنواع االستثمار يشترك في ت مل هذه الخهارة في حالة :  طريقة توزيع الخسارة -4

، بينما في حالة أنةواع الوداالةع اليت مةل  نعا رف اإلسلني والعميل صاح  هذه اونواعالمص

ة الضمان ، كمةا نهأل ل بيا  ريقة توزيع الخهارة ووأيضاً هناك ارتبا  وثي. المودا أياً ننها 

 .نوعية العاالد ل بالنهبة سابقاً  سلفي اإلشارة لذلم

صرف المصرف اإلسلني في هذه اونواع وفقةاً في حالة أنواع االستثمار يت:  حرية التصرف -5

. لنوعية و بيعة التكيي  الشرعي ال اك  لها ونا قرره الفقهاء نا أحكام خاصةة بهةذا التكيية  

بينمةةا فةةي حالةةة أنةةواع الوداالةةع فالبنةةم التقليةةدي يتصةةرف فةةي هةةذه اونةةواع ب ريةةة كانلةةة كمةةا 

القةر  ، باسةتثناء بعةض القيةود  يتصرف الشخص العادي في ناله الخا  وذلم ب ك  علقةة

 .تفرضها نق  الرقابة المصرفية والتشريعات واوعراف الهاالدة  قد التي

فةةي المصةةرف اإلسةةلني تو ةةد علقةةة وثيقةةة بةةيا أنةةواع االسةةتثمار :  طبيعككة الوسككاطة الماليككة -6

وعمليةةات االسةةتثمار والتوظيةة  الخاصةةة بهةةا ، وهةةذه العلقةةة قةةد تكةةون نباشةةرة كمةةا فةةي حالةةة 

هابات االستثمار المخصصة أو غير نباشرة كما في حالة حهابات اإلستثمار العانةة ، ولهةذه ح

والتي نا أهمها أن الربو الذي ت صل عليةه هةذه اونةواع  هذا االرتبا  بعض الصورالعلقة و

نةا ربةو أو خهةارة ، كمةا أن  الخةا  بهةا يت دد في ضوء نتيجةة نشةا  التوظية  واالسةتثمار

يتعةةر  لهةةا هةةذا النشةةا  تةةنعكس بصةةورة نباشةةرة علةةى وضةةع هةةذه  يمكةةا أن المخةةا ر التةةي

 .اونواع 

أنا في حالة أنواع الوداالع في البنم التقليدي فل تو د علقة بيا هذه اونواع وعمليةات االالتمةان    

حيةث  ، نا خلع علقةة القةر  وذلم واإلقرا  حيث علقة كل ننهما تكون  بالبنم في اوسا 

نواع الوداالع و، ونا ث  فالبنم ضانا قة الثانيةفي العلقة اوولى ونقر  في العلر  البنم نقت

 .داالما للبنم قيمة هذه القرو  والمقترضون ضاننون في كل االحواع وص ابها
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كذلم نا اه  عناصر اإلختلف هنا أن أنواع االستثمار ي كمها نجموعة :  الضوابط الشرعية -7

تمدة نا اوسا  الشرعي الةذي يقةوم عليةه و ودهةا فةي المصةرف نا الضوابط الشرعية المه

وهةةذه الضةةوابط ت ةةدد حقةةو  وإلتزانةةات كةةل  ةةرف والقواعةةد والمبةةاد  المنقمةةة ،  اإلسةةلني 

آلليات وإ راءات عملها ، ونا ث  الوضع الةذي يجة  أن تكةون عليةه نهةألة الضةمان الخةا  

واع الوداالةةع فةةي البنةةم لهةةا فةةي حالةةة أنةة بهةةذه اونةةواع ، وهةةذه النوعيةةة نةةا الضةةوابط ال و ةةود

 .التقليدي  
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 المبحث الثاني

 التكييف الشرعي ألموال االستثمار

 المصرف اإلسالمي تجاهها ةودوره في تحديد مسؤولي

 

التكيية  الشةرعي  ةعرفةن بداية واع االستثمار يهتلزم اونرللتعرف على التكيي  الشرعي ون      

أو  –ذلةةم ون نعرفةةة وت ديةةد هةةذا التكيةة  لعلقةةة هةةذه االنةةواع ، و  لعمةةل المصةةرف اإلسةةلني

بالمصرف سوف يبنى ويعتمد على  بيعة تكيي  عمل المصرف ، باعتبار أن العلقةة  –أص ابها 

 .الجزء بالكل نهما علقة الفرا باوصل أوبي

 

 :  التكييف الشرعي لعمل المصرف اإلسالمي: أوالً 

لعمةل المصةرفي اإلسةلني لمهةألة التكيية  المهتمةيا باالمنقةريا تعر  عدد نةا البةاحثيا و      

وكان نا أواالل هؤالء الدكتور ن مد عبد هللا العربي عي لعمل المصرف  ،الشر
(4)

  ةر  ، حيةث  

إنكانيةة تطةوير عقةد المضةاربة الثنةاالي فةي الفقةه اإلسةلني ليكةون بةديلً إسةلنياً  في نرحلة نبكرة

العلقةة ففةي . علقتهةا بالمقترضةيا الوداالع و بأص اب ما يتعلل بعلقتهافي ، لبنوكوعماع اننقما 

" رب المةةاع "  –ال فةةراد   –المةةودعيا فةةي نجمةةوعه   أن عتبةةرااوولةةى بةةيا المةةودعيا والبنةةم 

. اع المةودعيا يكون له حل توكيل غيةره فةي اسةتثمار أنةو بنم هو المضارب نضاربة نطلقة ، وال

فهو   –الذيا أنده  بماله  –انية بيا البنم وأص اب المشروعات االستثمارية لعلقة الثأنا بالنهبة ل

وهةة  يمثلةةون المضةةارب ، فةةي علقةةة نهةةتقلة نةةع كةةل نهةةتثمر ، حيةةث تهةةري أحكةةام رب المةةاع 

 .المضاربة على كل حالة على حده 

 

رف كةذلم كةان نةا بةيا هةذه الم ةاوالت التةي تعرضةي لمهةألة التكيية  الشةرعي لعمةل المصة     

دكتور ساني حمودالاإلسلني ن اولة 
(5)

، وتقةوم هةذه الم اولةة علةى أسةا  اقتةرا  شةكلً  ديةداً   

للمضاربة الفقهية يلال   بيعة عمل المؤسهات المصرفية واالستثمار الجماعي ال ديث ، وقد أ لل 

أ ةراف حيث رأ  أن هذه الصورة للمضاربة تض  ثلثة " المضاربة المشتركة " على هذا الشكل 

أص اب أنواع ااِلستثمار وه  الذيا يقدنون اونواع بصورة اِنفرادية على أسا  تو يهها للعمةل : 

نةةنه   ون المةةاع ننفةةرديا لكةةي يعمةةل بةةه كةةلبهةةا نضةةاربة ، و ماعةةة المضةةاربيا وهةة  الةةذيا يأخةةذ

 ب ه  االتفا  الخا  به نع المصرف ، ث  الجهة الوسيطة بةيا الطةرفيا وهةو المصةرف وتتمثةل

نهمته اوساسية وأهميته في صفته المزدو ةة ، كمضةارب بالنهةبة وصة اب اونةواع نةا ناحيةة ، 

 .وكمالم ناع بالنهبة للمضاربيا نا ناحية أخر  
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وقد ركز صاح  هذا الرأي على أن وضع المصرف هنا هةو وضةع المضةارب المشةترك الةذي     

ر نا لديه نا ناع ، وقد بيا أن وضع يعر  خدناته بشكل داال  ونهتمر لكل نا يرغ  في استثما

نهألة الشرو  ، : المضارب المشترك يختل  عا وضع المضارب الخا  في نهألتيا أساسيتيا 

 .وخاصةً نهألة الضمان  ،وسوف يت  التعر  لهما الحقاً . ونهألة الضمان 

أنا الرأي الثالث فصاحبه ن مد باقر الصدر     
(6)

البنةوك  مليةات، حيةث  ةر  ن اولةة وسةلمة ع  

إلةةى بنةةم ال ربةةوي ت كةة   –المعتمةةد علةةى سةةعر الفاالةةدة  –التقليديةةة تهةةتهدف ت ويةةل البنةةم الربةةوي 

الةةذي ي كةة  علقةةة  قةد المضةةاربة يمكةةا أن يكةةون اوسةا ورأ  أن ع. أعمالةه الشةةريعة اإلسةةلنية 

يا الةذيا يطلبةون نةا ناحيةة ،وبالمهةتثمر –االستثمارية والمؤ لة  –البنم بأص اب الوداالع الثابتة 

، وقد اعتبر أن البنم ليس  رفاً أساسياً في الوداالع الثابتة نا ناحية أخر   تمويلً نا البنم نا هذه

عقد المضاربة ، ونه ليس صاح  الماع وال صاح  العمل ، وإنما يتركةز دوره فةي الوسةا ة بةيا 

هةةا نكافةةأة علةةى أسةةا    عليالطةةرفيا ، وهةةذه الوسةةا ة تعتبةةر خدنةةة ن ترنةةة ونةةا حقةةه أن يطلةة

 .الجعالة

، إال أنةه يمكةا  الم ةاوالت هةذهعلةي  تواالعتراضةا وعلى الرغ  نا و ود بعةض االنتقةادات  

القوع إ ماالً أن غالبية اآلراء التي تعرضي لمهألة التكيي  الشرعي لعمل المصرف اإلسلني قةد 

نةع  ، ضاربة فةي الفقةه اإلسةلنيعقد المأن هذا التكيي  يمكا أن يت  على أسا  ب القوع ذهبي إلى

فيما يتعلل بالجوان  التفصيلية ولليات التطبيل الخاصة بكٍل ننها هاو ود بعض االختلفات بين
(7)

 . 

قبوالً وتأييداً نا قبل كثير هللا العربي هي أكثر الم اوالت  وقد كاني الم اولة اوولى لم مد عبد

أحمةد النجةار، وعيهةى عبةده ، : ونةنه   اإلسةلني نا الباحثيا والمنقريا اووع للعمل المصةرفي

وقةد اعتمةدت الدراسةة المصةرية . شةري ، ونصطفى الهم، وغري  الجماعيون مد نجاة هللا صديق

إلقانة نقام العمل في البنوك اإلسلنية عند صياغتها لهةذا النقةام علةى هةذا الةرأي
(8)

ت وقةد أخةذ . 

االةل بتكيية  عمةل المصةرف اإلسةلني علةى أسةا  الق تصورالر نا المصارف اإلسلنية بهذا كثي

كما ذهبي أيضاً هيئات  .العمل الخاصة بها عند صياغة النقام اوساسي وأسالي   ، عقد المضاربة

الرقابةةة الشةةرعية بعةةدد نةةا المصةةارف اإلسةةلنية إلةةى تبنةةي هةةذا الةةرأي فةةي فتاواهةةا المتعلقةةة بهةةذه 

المهألة
(9)

  . 

 :ال االستثمار في المصرف اإلسالمي التكييف الشرعي ألمو: ثانياً 

 كما تبيا –في إ ار نا انتهي إليه لراء غالبية الباحثيا بشأن تكيي  عمل المصرف اإلسلني       

يكون علةى أسةا  عقةد المضةاربة فةي الفقةه سة الستثمارف ن التكيي  الشرعي ونواع ا – نما سبل 

رب المةةةاع  – هةةةابات االسةةةتثمارية ال –حيةةةث يمثةةةل أصةةة اب هةةةذه اونةةةواع .  أيضةةةا اإلسةةةلني

نا االلتزانات نا   نا ال قو  وعليه–بناًء على ذلم  – الءلهؤ والمصرف هو المضارب ، ويكون
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ا أن للمصةرف قرره الفقهاء لرب الماع فةي المضةاربة الفقهيةة الثنااليةة  نةا حقةو  والتزانةات ، كمة

وبذلم يت ةدد . للمضارب في هذا العقد  نفس االلتزانات التي قررها الفقهاء أيضاً ذات ال قو  عليه 

رف والضةةوابط الشةةرعية المنقمةةة لعملهةةا، االسةةتثمار بالمصةة لعلقةةة أنةةواع اإل ةةار العةةام ال ةةاك 

 تجاهها والتزانات كل  رف تونهؤوليا
(10).

 

والتةي تة   - بيا هذه الصورة الجديدة للمضاربة المصرفية عناصر االختالفبعض  ولكا تو د     

فمكن . التةي ت ةدع عنهةا الفقهةاء قةديماً  والصورة الفقهية الثنااليةة -تبني التكيي  الهابل  في إ ارها

نجد ان المصرف يتلقى الماع نا العديد نةا اوشةخا  ولةيس نةا رب نةاع واحةد كمةا كةان  ناحية

نجةةد ان المصةةرف غالبةةاً نةةا يعتمةةد علةةى  ناحيككة أخككر ال ةةاع غالبةةاً فةةي المضةةاربة الثنااليةةة ، ونةةا 

بعكةس ال ةاع فةي المضةاربة الثنااليةة حيةث كةان ،  اونةواعلخريا لتوظي  واستثمار هةذه أشخا  

نجةد أن  ناحيكة ثالثكةالمضارب هو الذي يقوم باستثمار هذه اونواع بذاته في غال  اوحواع ، ونا 

ه حهةابات االسةتثمار العانة: المصرف يتلقى هذه اونواع نا خلع نقانيا لل هابات االسةتثمارية 

فةي المضةاربة فما هو الموق  الشرعي نا هذه اونور المهتجدة . صةصبات االستثمار المخوحها

 المصةرف هذه اونواع ؟ ونا أثر ذلم على نهألة ضةمانللتكيي  الهابل ونا علقتها با المصرفية،

 .؟ تجاهها نهؤوليتهوحدود  تلم اونواعل

 

فقد ا از الفقهاء للمضةارب إنكانيةة  شخصأوالً بالنسبة لقبول المصرف لألموال من أكثر من      

نوافقةة : تلقي الماع نا أكثر نا  رف للعمل به نضاربة ، وذلم بنةاًء علةى شةرو  ن ةددة أهمهةا 

رب المةةاع اووع ، وقةةدرة المضةةارب علةةى العمةةل بهةةذه اونةةواع نعةةاً ، وعةةدم إل ةةا  أي ضةةرر 

نتيجة لذلم باآلخريا
(10)

فةي إ ةار نقةام  –علةى توفيرهةا  وهةذه الشةرو  يمكةا للمصةرف العمةل.  

نةص فةي بة دراج  المصةرفقيةام فالشر  اووع يت قل نا خلع   – ذه ال هاباتالعمل الخا   به

عقةةد ال هةةاب االسةةتثماري يفيةةد نوافقةةة صةةاح  ال هةةاب علةةى حةةل المصةةرف فةةي قبةةوع أنةةواع 

ون المصةرف أنةا بالنهةبة للشةر  الثةاني فلكة. االستثمار نا أشخا  لخريا للعمل بهةا كمضةارب 

شخصية اعتبارية ونؤسهة اقتصادية نتكانلةة ففةي اسةتطاعته زيةادة  اقتةه االسةتثمارية بالمهةتو  

 .المطلوب لتوظي  هذه اونواع بالكفاءة الملالمة 

     

فقد تمةي  ،بالنسبة لقيام المصرف باالعتماد على مستثمرين آخرين لتوظيف هذه األموالوثانيا    

قبةل بعةض البةاحثيا وتبةيا أن الفقهةاء قةد أ ةازوا للمضةارب إنكانيةة قيانةه دراسة هذه المهألة نةا 

بةةدفع نةةاع المضةةاربة آلخةةر للمضةةاربة بةةه
(11)

أيضةةاً بةةبعض  انرتبطةة كةةان ، غيةةر أن هةةذا الجةةواز 

الموافقة الصري ة لرب الماع على هذا التصرف نا المضارب ، وشر  لخر : نا أهمها، الشرو 

 .ل الة الجديدة يتعلل بدور المضارب في هذه ا
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تهةةتطيع المصةةارف اإلسةةلنية تلبيتةةه نةةا خةةلع تضةةميا عقةةد ال هةةاب  للشككرط األولبالنهةةبة     

أنةا . هةذه اونةواع علةى هةذا التصةرف نةا قبةل المصةرف  االستثماري نصةاً يفيةد نوافقةة أصة اب

الةةة ، الثةةاني فقةةد كةةان هنةةاك خةةلف بةةيا الفقهةةاء بشةةأن دور المضةةارب فةةي هةةذه ال  بالنسكبة للشككرط

فةةذه  بعضةةه  إلةةى القةةوع بةةأن دور المضةةارب قةةد انتهةةى بةةدفع نةةاع المضةةاربة آلخةةر للعمةةل بةةه 

وأصب ي العلقة الجديدة قاالمة بيا رب الماع والمضارب الجديد بصورة نباشرة ، وذه  لخرون 

 بعد واع للمهتثمريا لتوظيفها ل  ينتهبعد دفع هذه اون –كمضارب  – المصرف أن دوربإلى القوع 

العميةةل المناسةة  والعمليةةة ودراسةةة واختيةةار أساسةةي فةةي ت ديةةد دور  قاالمةةا ونمتةةدا ،فلةةهنةةازاع  بةةل

ولية المصةةرف عةةا أنةةواع سةةوف ت ةةدد نةةد  نهةةؤو ثةة  نتابعةةة التنفيةةذ بعةةد ذلةةم ،،المناسةةبة بدايةةةً 

هنا بناء علي  بيعة وأبعاد هذا الدور ر راالستثما
(13)

 . 

       

ألمكوال  –السكاب   –ثكة ذا  العالقكة بموعكوع التكييكف الشكرعي     أما من حيكث المسكألة الثال   

االستثمار ، والمتمثلة في قيام المصرف اإلسالمي بتلقي هذه األموال من خالل نظامين للحسابا  

اوسةةا   فةةان، وحهةةابات االسةةتثمار المخصصةةة ،  حهةةابات االسةةتثمار العانةةة : همةةا  االسككتثمارية

ذهة   أن أنةواا المضةاربة الثنااليةة ، حيةثد علةى نةا قةرره الفقهةاء بشةالشرعي لهذه ال هابات يعتم

كثير نا هؤالء إلى أن اوصل في المضاربة هو أن يطلل رب الماع يد المضارب فةي العمةل بمةاع 

المضاربة ، وذه  لخرون إلى القوع بجواز تقييد رب الماع المضارب ببعض الشرو  التةي يةر  

ة اوولى يطلل عليها المضاربة المطلقةة وهةي التةي يعتمةد عليهةا والصور. فيها نصل ة ل فظ ناله 

النوا اووع نا هذه ال هابات ، أنا الصورة الثانية فيطلل عليها المضاربة المقيدة وهي التي يعتمد 

 .    هاعليها النوا الثاني نن

كمةا بةيا الفقهةاء ،الفقهاء الشرو  التي يجوز أو ال يجوز لرب الماع تقييد المضارب بها  وقد بيا   

أيضا التصرفات التي يجوز للمضارب القيام بها  بمو   عقد المضاربة، والتي ال يجةوز لةه القيةام 

وتعتبةر ، بها إال بعد ال صوع على إذن صةريو نةا رب المةاع وذلةم فةي حالةة المضةاربة المطلقةة 

ة  بيعة وحةدود نعرفة ودراسة هذه التصرفات وتلم الشرو  نهألة ضرورية وندخل نهماً لمعرف

لية المصرف اإلسلني  بشأن اونواع االستثمارية ، ونا ث  نعرفة  بيعةة وأبعةاد نوضةوا ونهؤ

 .الضمان

وهكذا يتضو أن  بيعة التكيي  الشرعي ونواع االستثمار في المصرف اإلسةلني ونةا يةرتبط     

رف عا هذه اونواع، به نا  وان  نختلفة سوف يكون ندخل أساسياً لمعرفة حدود نهؤلية المص

 . ا ضانناً لها أو غير ضانا ونا ث  ت ديد ال االت التي يكون فيه
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 :حدود مسئولية المصرف اإلسالمي عن أموال االستثمار : ثالثاً 

يقصد ب دود نهئولية المصرف هنا التصرفات التي يج  عليه القيةام بهةا تجةاه هةذه اونةواع و      

 وال. تهتلزنه هذه التصرفات نا أفعاع وإ ةراءات وأسةالي  لتنفيةذها  التي يج  عليه تجنبها ، ونا

رتبط بصةورة أساسةية بطبيعةة التكيية  الشةرعي لهةذه اونةواع شم أن حدود هذه المهئولية سوف ت

 –و بيعة دور المصرف تجاهها بناًء علةى هةذا التكيية  ، وحيةث أنةه تة  تكيية  أنةواع االسةتثمار 

رب ، فة ن ضةاربة وأن دور المصةرف بنةاًء علةى ذلةم هةو دور المضةاعلى أسةا  عقةد الم –سابقاً 

لية سوف تت دد بناًء على نا قرره الفقهةاء نةا التزانةات علةى المضةارب  بيعة وأبعاد هذه المهؤو

نةا يتعلةل بةدور المصةرف فةي هةذه الصةورة بعد ذلم  ، هذا بداية ، ث  هذه اونواع وأص ابها  تجاه

اسةةتثمارية ونصةةرفية  –بهةةا نةةا أسةةالي  ولليةةات حديثةةة  يةةرتبط نةةا والجديةةدة للمضةةاربة المشةةتركة 

 .الفقهية الصورة الثناالية للمضاربة ابهب  اختلفها ع –وغيرها 

 نةةا خةةلع وبنةةاء علةةي ذلةةم يمكةةا التعةةرف علةةي حةةدود نهةةؤولية المصةةرف تجةةاه هةةذه اونةةواع    

 :بكل  ان  الجوان  اوربعة التالية ،وت ديد عناصر هذه المهؤولية الخاصة 

نةا حيةث  –فقد قه  الفقهاء تصرفات المضةارب :  تصرفا  المضاربب الجانب األول والخاص    

 :إلى نوعيا راليهيا  –الجواز وعدم الجواز 

، وهو نةا ي ةل لةه التصةرف فيةه  مضارب بمطلل عقد المضاربة تصرفات يملكها ال:  النوع األول

ت تا ةةه أنةةور التجةةارة  كةةل نةةافةةي وذلةةم ،  اعنةةا رب المةة دون حا ةةة إلةةى تفةةويض أو إذن صةةريو

الضةوابط الفقهيةة والعةرف البيع والشةراء و ةل الةربو وفةل :  المتعارف عليها لد  التجار ، وننها

العرف الهاالد بيا التجار ، وتوكيل غيره في  أال يتجاوز او لعلي  والبيع بالنقد والنهيئة الهاالد ، 

 .والهفر و ل المضاربة بالماع  ،يجار واالستئجاركل نا ي ل له أن يعمله بنفهه ، واإل

جةوز للمضةارب فعلهةا إال بتفةويض أو إذن صةريو فهي التصرفات التةي ال ي:  النوع الثانيأنا      

قةةةرا  نةةةا نةةةاع المضةةةاربة بةةةرا والهبةةةة نةةةا نةةةاع المضةةةاربة ، اإلالت: نةةةا رب المةةةاع ، وننهةةةا 

، وتقةةدي  نةةاع أو نةةاع غيةةره لمضةةاربة بمالةةهواالقتةةرا  واالسةةتدانة عليهةةا ، وكةةذلم خلةةط نةةاع ا

التعةرف واونةر ال يهةتلزم هنةا . المضاربة لمضارب لخر ، والمشاركة نع الغيةر بمةاع المضةاربة 

 .الب ث ليها فقط لعلقتها بموضوا هذاوإنما نجرد اإلشارة إ صورة تفصيليةهذه التصرفات ب علي

 

لنةوا اووع نةا هةذه يكةون ا الكة المصكرف اإلسكالميح تطبيةل هةذه التصةرفات علةي ف ذا انتقلنا إلةي    

على سبيل الجواز في حالة حهابات االستثمار المطلقة شريطة أن يت  تنفيذها  التصرفات حل للمصرف

وفةةل اوعةةراف الهةةاالدة لةةد  أهةةل التخصةةص فةةي هةةذا المجةةاع ، وفةةي حالةةة نخالفتةةه لمةةا تقتضةةيه هةةذه 

 .كما سيت  توضي ه الحقاً . ا لثار ونتاالج اوعراف يكون نهئوالً عما يترت  على ذلم ن



 

13 

 

ال صةوع علةى تفةويض أو لية المصةرف ؤوهذه التصرفات فما نهأنا بالنهبة للنوا الثاني نا     

مثةل هةذه التصةرفات ، لقيةام بل –العام والمخصص  – يإذن صريو نا صاح  ال هاب االستثمار

رتة  علةى ذلةم نتةاالج تتعلةل سةوف يت العنصةر نةا عناصةر المهةئوليةوفي حالة عدم التزانةه بهةذا 

 .بموضوا الضمان 

 

وعلقتهةةةا بال هةةةابات االسةةةتثمارية  المضكككاربة المقيكككدة مسكككألةب أمكككا الجانكككب الثكككاني والخكككاص   

المخصصةةة ، فقةةد ذهةة  الفقهةةاء إلةةى أن هةةذه القيةةود يجةة  أال تعةةو  عمةةل المضةةارب وال تنةةاقض 

 .وال يجوز له الخروج عنها بها  أن على المضارب االلتزامو. ، نقتضى عقد المضاربة

وبالنهبة للمصرف اإلسلني ف نه نا اونور التي تدخل في حدود نهئولية المصرف هنا االلتزام   

بنصو  وشرو  عقد ال هابات االستثمارية المخصصة وننها استثمار أنواع هةذه ال هةابات فةي 

بةةأي ننهةةا  هعةةد عةةدم التزانةةذات الغةةر  وبةةنفس الطريقةةة والشةةرو  التةةي نةةص عليهةةا العقةةد ، وي

 .تجاه هذه اونواع  اوساسية مهئولياتهب

 

قبوع المصةرف ونةواع االسةتثمار نةا العديةد نةا اوشةخا ، فقةد ب والخا  الجانب الثالثأما     

الموافقةة : أن الفقهاء اشتر وا لقيام المضارب بهذا التصرف شر يا أساسةييا  –نما سبل  –تبيا 

وبنةاًء علةى ذلةم ف نةه يةدخل .اووع ، والقدرة على العمل بهذه اونواع نعاً الصري ة نا رب الماع 

في حدود نهئولية المصرف تجاه هةذه اونةواع الةنص فةي عقةد ال هةاب االسةتثماري علةى نةا يفيةد 

نوافقة صاح  هذا ال هةاب علةى قبةوع اونةواع نةا اآلخةريا ، وأن تكةون لةد  المصةرف القةدرة 

بصةةورة  –تثمارية اللزنةةة والملالمةةة السةةتثمار وتوظيةة  هةةذه اونةةواع والطاقةةة واإلنكانيةةات االسةة

نا هذيا الشةر يا  ة ، ويعد عدم التزام المصرف بأيوبالكفاءة المطلوب –نباشرة أو غير نباشرة 

نةا يترتة  علةى ذلةم اونواع ، وعندها يصبو نلتزناً بضمان  إخلالً بمهئولياته اوساسية تجاه هذه

 .نا لثار ونتاالج 

 

بقيام  ، والخا  عا أنواع االستثمار المصرف اإلسلني والم دد لمهؤولية الرابعلجانب اأنا     

أن الفقهةاء قةد  –فيمةا سةبل  –للعمل بها ، فقةد تبةيا  لمستثمرين آخرين موالاأل هذه بدفع المصرف

نةا ال صةوع علةى اإلذن الصةريو  يطةشةرأ ازوا لرب الماع دفع ناع المضاربة آلخةر للعمةل بةه 

 قاالمة و رب الماع ، وتبيا أن نهئولية المصرف في هذه ال الة وفقاً لواقع التطبيل العملي نا زالي

 .بعد  نهتمرة ونتصلة ول  تنتهي

فيمةا   ، بشأن هذا الجانة  -لية المصرف تجاه هذه اونواعؤووبناًء على ذلم تت دد عناصر نه     

  -: يلي 
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إنكانية القيةام بةدفع هةذه اونةواع آلخةريا السةتثمارها  النص في عقد ال هاب االستثماري على -1

وذلم و ل ال صوع على نوافقة أص اب هذه ال هابات على قيام المصةرف بهةذا . وتوظيفها 

 .التصرف 

الطةةةر  ال ديثةةةة الملالمةةةة فةةةل اوسةةةالي  وو واالحتيا ةةةات أن يتخةةةذ المصةةةرف نةةةا الوسةةةاالل -2

استثمارها ع وحمايتها نا الخهارة والضياا ، ووالشرعية نا يؤدي إلى ال فاظ على هذه اونوا

، والتةةي تةةدخل فةةي حةةدود نهةةئولية  واوسةةالي  ونةةا هةةذه الطةةر وتنميتهةةا بأفضةةل الطةةر   ،

 :المصرف 

دراسة العميل المهتثمر دراسةة علميةة دقيقةة وصة ي ة للتأكةد نةا تةوافر الشةرو  االسةتثمارية  –أ 

، ويعةةد أي تقصةةير فةةي هةةذا الجانةة  إخةةلالً بأحةةد  واوخلقيةةة الملالمةةة واللزنةةة لت قيةةل نةةا سةةبل

 .نهئولياته في هذا المجاع 

والتأكةد نةا ، دراسة العملية االسةتثمارية ن ةل التمويةل دراسةة علميةة صة ي ة و يةدة أيضةاً  –ب 

 .توفر شرو  الجدارة االقتصادية واالستثمارية وفر  النجا  الكبيرة لها نهتقبلً 

االسةةتثمارية والعميةةل المهةةتثمر وتقةةدي  يةةد العةةون لتجنةة  أيةةة عقبةةات أو  نتابعةةة تنفيةةذ العمليةةة –ج 

نخةا ر أو خهةةاالر ي تمةةل التعةةر  لهةا ، وذلةةم وفةةل نةةا تهةةمو بةه قواعةةد وأحكةةام صةةيغة التمويةةل 

 .وغيرها .... المهتخدنة ، نا نشاركة أو نراب ة أو نضاربة أو إ ارة 

، وأن إلسةلني تجةاه أنةواع االسةتثمار بةها تبيا نةا هةي حةدود نهةئولية المصةرفيمكا  وهكذا     

طبيعةةةة التكييةةة  الشةةةرعي ال ةةةاك  لهةةةذه اونةةةواع بعناصةةر هةةةذه المهةةةئولية تةةةرتبط ارتبا ةةةاً وثيقةةةاً 

 فرضةةتها الطبيعةةة ، بالمصةةرف اإلسةةلني ، ونةةا يتعلةةل بهةةذا التكييةة  نةةا  وانةة  ذات علقةةة بةةه

 .لمختلفة والجديدة للصورة المصرفية للمضاربة المشتركةا
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 المبحث الثالث

 ألموال االستثمار عمان المصرف اإلسالمي

 ةوالجهة المنوط بها تحديد أبعاد هذه المسؤولي

 

  -: مد  جواز عمان المصرف اإلسالمي ألموال االستثمار مطلقاً : أوالً 

ذه  بعض الباحثيا المعاصريا المهتميا بموضوا المصارف اإلسلنية إلى أنه يج  ضةمان     

نهتنديا في ذلم على بعةض ال جةج ، اإلسلني ونواع االستثمار لديه في كل القروف المصرف 

 ، وبعض ال جج الشرعية تارة أخةر  ،المصرفية والمالية المرتبطة  بواقع العمل المصرفي  تارة 

 .ونا المه  بدايةً التعرف على حقيقة هذه اآلراء وند  ص ة ال جج التي استندت إليها 

الء إلةى القةوع ب نكانيةة تأسةيس ضةمان البنةم اإلسةلني ونةواع االسةتثمار علةى فقد ذهة  أحةد هةؤ

بةل  –حهة  رأيةه  –أسا  التبرا بالضمان نا  ان  البنم ، وذلم ون البنم هنا ليس المضةارب 

ونا ث  يجوز له أن يتبرا ( المهتثمر)والمضارب ( المودا ) رب الماع  هو  هة ثالثة وسيطة بيا

، والمصةرف هنةا لةيس هةو المضةارببالضةمان  ضةاربيجةوز هةو أن يتبةرا الم بالضمان ، فما ال

ولذلم ير  أن البنم عليه أن يضما عودة أنواع االستثمار كانلة وص ابها عند وقةوا الخهةارة ، 

ل ةةد أدنةةى نةةا العاالةةد  بضةةرورة ضةةمان البنةةم يطالةة  أيضةةا أبعةةد نةةا ذلةةم حيةةث بةةل ويةةذه  إلةةى

وص اب هذه اونواع 
(14)

 . 

لني ضانناً ونةواع االسةتثمار يتمثةل باحث لخر أن المدخل الملال  لجعل المصرف اإلس يريو    

كمضارب نشترك على أسا  اختلف وضعه عا وضع المضارب الخا  ، وذلم  في النقر أليه

على غرار نا نقر به بعض الفقهاء لأل ير المشةترك ونةا قةرروه لةه نةا أحكةام نغةايرة لمةا يطبةل 

خا  ، حيةث ذهة  هةؤالء إلةى  ةواز ضةمان او يةر المشةترك علةى الةرغ  نةا أن على او ير ال

ف نةةه يجةةوز ضةةمان  –حهةة  رأي هةةذا الباحةةث  –وبالقيةةا  علةةى ذلةةم . او يةةر الخةةا  ال يضةةما 

يضما المضارب المشترك ويمثله المصرف هنا على الرغ  نا أن المضارب الخا  ال
 (15)

 . 

 ديةدة للضةمان تعتمةد علةى و ةود  ةرف ثالةث نهةتقل  ويذه  باحةث ثالةث إلةى اقتةرا  صةورة   

وير   –بعيداً عا المصرف أو أص اب هذه اونواع  - يت مل نهئولية هذا الضمان بصورة كانلة

إنكانيةةة ت قةةل ذلةةم نةةا خةةلع إنشةةاء صةةندو  نهةةتقل لهةةذا الغةةر  أو تتكفةةل بةةه الدولةةة نةةا أ ةةل 

لتشمل بجان  ت مل الخهارة التةي يمكةا أن  ويقتر  أيضاً توسيع قاعدة الضمان، المصل ة العانة 

لتأييةد اقتراحةه  بعض المبررات هذا الباحث هو وي. تل ل بهذه اونواع ضمان حد أدنى نا العاالد 
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حداثةة تجربةة المصةارف : ننهةا هةذا الضةمانه ثمةة أسةباب قويةة تةدعو لل ا ةة إلةي قةوع بأنةحيةث ي

اعة المصرفية اإلسلنية والرغبة في إنجاحها ، وكثرة نخا ر الصن
(16)

 . 

ويذه  رابع إلةى ن اولةة تةوفير الضةمان ونةواع االسةتثمار بعيةداً عةا نهةألة المضةاربة كليةة ،    

حيةةث يةةر  أن المضةةاربة فةةي يوننةةا هةةذا ال تصةةلو وسةةيلة السةةتجلب اونةةواع نةةا أيةةدي أصةة ابها 

لضةةمان المطلةةوب لت قيةةل ا" االربةةا  الم ةةددة " السةةتثمارها ، وأنةةه يجةة  االعتمةةاد علةةى أسةةلوب 

وصةة اب هةةذه اونةةواع ، ونةةه ال بةةد لنجةةا  صةةيم التمويةةل اإلسةةلني التةةي تعتمةةد عليهةةا البنةةوك 

اإلسةةلنية فةةي  لةة  ر و  اونةةواع إليهةةا نةةا ان ت قةةل وصةة ابها الضةةمان المؤكةةد لهةةذه اونةةواع 

ل بةأن أسةلوب وال يقوع قاال: " ويدافع صاح  هذا الرأي عنه بالقوع . وعودتها بربو إلى نودعيها 

المصةةرف  ، انعةة فالعمليةةة هنةةا نفيةةدة للطةةرفيا... اوربةةا  الم ةةددة هةةو صةةورة نةةا صةةور الربةةا 

"والمودا 
(17)

. 

 –ونةةا اسةةتندت إليةةه نةةا حجةةج ونبةةررات شةةرعية و وضةةعية  –وقةةد تعرضةةي هةةذه االقتراحةةات    

 للعديد نا االنتقادات واالعتراضات ، ننها
(18)

  :-  

لى أنه اليجوز ضمان نا ليس نضموناً على صاحبه فةي اوصةل ، ونةاع اتفقي كلمة الفقهاء ع  -1

المضاربة أنانةة فةي يةد المضةارب واونةيا ال يضةما نةا هةو نةؤتما عليةه ، ونةا ثة  اليجةوز 

 .أن يضما ناع المضاربة  –كمضارب  –للمصرف 

يطي  لةه ربةو المضةاربة ،  أن رب الماع هو الذي يج  أن يت مل نهئولية هذا الضمان حتى  -2

ال ةةديث  ونةةع" الغةةن  بةةالغرم " عةةدة الشةةرعية فةةالربو علةةى المةةاع المضةةمون يتعةةار  نةةع القا

ونةا ثة  ال يجةوز للمصةرف أو لغيةره ضةمان أنةواع االسةتثمار " الخراج بالضمان " الشري  

ة تكةون وص ابها ، ون الماع المضمون في هذه ال الة يكون في حك  القر  ونةا ثة  فالزيةاد

 .نوا نا الربا 

نا المتفل عليه بيا الفقهاء أن اشترا   زء ثابي نا الربو وحد  رفي المضةاربة يةؤدي إلةى  -3

فهادها ، ونه يؤدي إلى قطع الشةركة فةي الةربو ، وهةو نقصةد وغايةة المضةاربة ، ونةا ثة  ال 

ذهبةي  يجوز ضمان المصرف ل د أدنى أو  ةزء ثابةي نةا العاالةد وصة اب هةذه اونةواع كمةا

 .لذلم بعض اآلراء 

إن قيا  ضمان المضارب المشترك على ضمان او ير المشترك هو قيا  غير صة يو لعةدم  -4

اع فةي المضةاربة قهاء، فهو قيا  نع الفار  ون المةتوافر شرو  ص ة القيا  التي قررها الف

ب  هةةرته أو تلفةةه يكةةون بالمشةةترك خهةةا او يةةر حالةةة عرضةةة للخهةةارة بطبيعتةةه ، بينمةةا فةةي

لةيس ثابتةاً بةنص أو  -ال ك  بضمان او يةر المشةترك  -كما أن اوصل المقيس عليه . التقصير 

 .إ ماا وإنما هو قوع وحد الفقهاء فل يصو القيا  عليه 
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رات المرتبطةةةة بوضةةةع هةةةذا الضةةةمان علةةةى نجموعةةةة نةةةا المبةةةر اسةةتندت هةةةذه اآلراء لتبريةةةر -5

ل فيه ، والرغبة في أن تكون في وضع تنافهي المصارف اإلسلنية ، و بيعة الواقع الذي تعم

، وهذه اوسباب ال تصلو سنداً شرعياً لتبرير ضمان أنواع االستثمار علةى نع البنوك التقليدية 

فكثةةرة نخةةا ر الصةةناعة المصةةرفية يمكةةا نوا هتهةةا بالعديةةد نةةا اوسةةالي  . الن ةةو الهةةابل 

مان الةلزم لجةذب اونةواع قةوع الشرعية ، وخلو أسلوب المضاربة الشةرعية نةا عنصةر الضة

غير دقيل ، كما ال يج  أن تدفعنا الرغبة في تقوية المركز التنافهي للمصةارف اإلسةلنية فةي 

 .الهو  المصرفية إلى سلوك  ر  غير شرعية لت قيل ذلم 

هةةذه لتبريةةر و ةةود الضةةمان ل –نةةا ذهةة  إليةةه الةةبعض نةةا ان هنةةاك نصةةل ة ن ققةةة للطةةرفيا  -6

هي ن اولةة لتبريةر الفاالةدة المصةرفية التةي أ مةع العلمةاء المعاصةرون  –بي لعاالد ثااونواع و

علةى كونهةةا شةةكل نةةا أشةةكاع الربةةا ، واالسةةتناد لعانةةل المصةةل ة أو المنفعةةة هنةةا اسةةتدالع غيةةر 

، وال عبةرة للمنةافع التةي بهةا اإلسةلم هةي المنةافع المشةروعةص يو ون المنةافع التةي يعتةرف 

 .غير نشروعة  تت قل نا أسالي  ونعانلت

والخلصة أن هذه الم اوالت التي قاني نا قبل بعض الباحثيا المعاصريا لتوفير الضةمان   

، ولةةذلم  لةةى الن ةو الهةابل ن ةاوالت نرفوضةةونةواع االسةتثمار فةي المصةارف اإلسةلنية ع

عقةد يج  دراسة نهألة الضمان لهذه اونواع بناًء على نا قرره الفقهاء بشأن هةذه المهةألة فةي 

 . المضاربة الفقهي وفي إ ار التكيي  الشرعي ل هابات االستثمار في المصارف اإلسلنية 

 

  -:لها مانهوع موال االستثمارالستخدامه أالمصرف  حاال  إساءة: ثانياً 

على أن المضارب أنيا على نةاع المضةاربة، ال يضةما نةا  –تقريبا  –اتفقي كلمة الفقهاء      

لك أو خهارة لهةب  ال يةد لةه فيةه، ويكةون الضةمان فةي هةذه ال الةة علةى يصيبه نا تل  أو ه

رب الماع، أنا إذا كان التل  أو الهلك أو الخهارة قد وقع لهب  كةان المضةارب نهةئوال عنةه 

التعةدي : فيلزنه الضمان في هذه ال الة، وقد ذكر الفقهاء ثلثة أسباب لتضةميا المضةارب هةي

والتقصير ونخالفة الشرو  
197)
 . 

 : وبناء على ذلم فن ا أنام أصل واستثناء بشأن نهألة ضمان أنواع المضاربة 

في  ، فالضمان أن المضارب ال يضما رأ  الماع المهل  له، ونا يل ل به نا خهارة:  األصل

 .هذه ال الة يت مله رب الماع 

كةون ينمةا يتقةع ححالةة خاصةة  ن يضما المضةارب نةاع المضةاربة وهةذهفهو أ:  أما االستثناء

 .و المهئوع عا اوسباب المؤدية للخهارة ال ادثة المضارب ه
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فةي المصةرف  –ال هةابات االسةتثمارية  –وقياساً على ذلم ف نةه فةي حالةة أنةواع االسةتثمار    

اإلسةةةلني ، يكةةةون ضةةةمان هةةةذه اونةةةواع علةةةى أصةةة ابها فةةةي القةةةروف العاديةةةة، وال يجةةةوز 

اعتباره نضارباً ،وهذا هو اوصل، فة ذا ت قةل ربةو اقتهةمه للمصرف ضمانها في هذه ال الة ب

المصةرف نةع أصةة اب ال هةابات االسةتثمارية حهةة  نةا هةو نتفةةل عليةه، وإذا وقعةي خهةةارة 

 .ت ملها صاح  ال هاب االستثماري

أنا إذا كان المصرف هو المهةئوع عةا اوسةباب التةي أدت إلةى وقةوا هةذه الخهةارة، ف نةه      

بت مةةل هةةذه  –أحكةةام المضةةاربة ونةةا قةةرره الفقهةةاء بشةةأن نهةةألة الضةةمان  وبنةةاء علةةى –نلةةزم 

ا يكةون ضةانناً لهةذه اونةواع، وهةذا اسةتثناء نةا قاعةدة الضةمان فةي حالةة الخهارة، ونه عنةده

 .المضاربة

ونةةا ثةة  ف ننةةا هنةةا بصةةدد دراسةةة ال الةةة االسةةتثناالية لضةةمان المصةةرف ونةةواع المضةةاربة      

نهةةيئاً عنةةد عنةةدها    ةةاالت التةةي يمكةةا اعتبةةار المصةةرف اإلسةةلنيال ،حيةةث يمكةةا ت ديةةد 

ونهةةئوال عةةا وقةةوا  عنةةدها نقصةةرا اسةةتخدانه أنةةواع ال هةةابات االسةةتثمارية، ونةةا ثةة  يعتبةةر

 :فيما يلي،ضانناً لها  والخهارة 

عدم التزانه باوعراف الهاالدة عند استخدانه لهةذه اونةواع فيمةا يتعلةل بالجوانة  المختلفةة  -1

فات الجاالزة نا بيع وشراء واستثمار وأو ه التوظي  اوخةر ، فةأي بيةع أو شةراء للتصر

ال يلتزم فيه بأسعار الهو ، وأي استثمار ال يراعى بشةأنه االحتيا ةات الوا ة  اوخةذ بهةا 

يمكا أن التي خهارة لل ضانناً و نقصرا ونهيئا وغيرها يعتبر المصرف. ..في هذا المجاع

 .ذلم تل ل بهذه اونواع بهب 

نةةد قيانةةه بةةبعض عةةدم حصةةوله علةةى الموافقةةة الصةةري ة أو الضةةمنية نةةا رب المةةاع، ع -2

جةةوز لةةه بمطلةةل العقةةد، نثةةل رهةةا أنةةواع حهةةابات االسةةتثمار لجهةةه التصةةرفات التةةي ال ت

ه لشةخص لخةر فةي أخر ، أو نن ها لشخص لخر على سبيل القر  أو التمويل، أو توكيل

فةي هةذه ال ةاالت يكةون المصةرف ضةانناً . بنفهةه اتصرفات  غير التةي ي ةل لةه القيةام بهة

 .هذه التصرفات ل قي بها أية خهاالر بهب  ونواع ال هابات االستثمارية إذا

عند استخدانه ونواع ال هابات االستثمارية المخصصة في نجاع لخر غيةر المجةاع الةذي  -3

غيةةر التةةي  تةة  إيةةداعها بالمصةةرف السةةتثمارها نةةا خللةةه، أو اسةةتخدانها بطريقةةة نختلفةةة

حةةددتها شةةرو  ال هةةابات االسةةتثمارية، فةةي هةةذه ال الةةة يكةةون المصةةرف نخالفةةا لشةةرو  

صاح  ال هاب ويلزنه الضمان في هذه ال الة وت مل نا يمكا أن يل ل بهذه اونواع نا 

 .خهاالر
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إذا كانةةي الدراسةةة التةةي قةةام بهةةا المصةةرف بالنهةةبة للمشةةروعات االسةةتثمارية المرتبطةةة  -4

غيةةر دقيقةةة، والتةةي علةةى أساسةةها قةةام  وأتثمار المخصصةةة غيةةر صةة ي ة ب هةةابات االسةة

فةي هةذه فأص اب أنواع االستثمار بتقدي  أنواله  الستثمارها نا خلع هذه المشةروعات، 

ضةةانناً ونةةواع هةةذه ال هةةابات عنةةد وقةةوا أيةةة و نقصةةرا ونهةةيئا ال الةةة يكةةون المصةةرف

 .المؤدي لهاان الهب  تبيا أن قصور الدراسة وعدم دقتها كإذا  ، خهارة

 –كميةاً ونوعيةاً  –عدم توافر اإلنكانيةات االسةتثمارية المطلوبةة وفةل الخصةاالص الملالمةة  -5

المةةوارد البشةةرية المؤهلةةة والمدربةةة ،  : واللزنةةة لتوظيةة  واسةةتثمار هةةذه اونةةواع، نثةةل

... او هةةزة االسةةتثمارية المعاونةةة لجمةةع المعلونةةات ودراسةةة الهةةو  عةةدم تةةوافر  وأيضةةاً 

ه إذا كةان تقصةير كةذلم ضةانناً و نقصرا ونهةيئا في هذه ال الة يكون المصرفف. وغيرها 

 .للخهاالر التي يمكا أن تقع  في هذه ال الة سببا

والمختلفةةة للمصةةارف  الجديةةدةلطبيعةةة ا لهةةذه عةةدم تةةوافر أنقمةةة وأسةةالي  العمةةل الملالمةةة -6

صة النشا  االستثماري والتي تمكةا في تنفيذ أنشطتها ، وخاتعتمد عليها اإلسلنية ،والتي 

يعتبةةر و.المصةةرف نةةا الهةةيطرة علةةى نخةةا ر هةةذا النشةةا  وتنفيةةذه وإدارتةةه بكفةةاءة عاليةةة 

غيةةاب هةةذه اونقمةةة وتلةةم اوسةةالي  تقصةةيراً نةةا قبةةل المصةةرف فةةي ت مةةل نهةةئولياته 

 جمةةعب يتعلةةل ينه فةةي هةةذه ال الةةة ، ونةةا هةةذه اونقمةةة نةةااوساسةةية وسةةبباً بالتةةالي لتضةةم

... المعلونات ، و دراسة العمليات والعملء ، و إدارة المخا ر ، وأسالي  نتابعة العمليةات

 .إلخ 

تقصةةير المصةةرف فةةي اسةةتخدام اوسةةالي  العلميةةة لدراسةةة واختيةةار العمةةلء المهةةتثمريا  -7

بالصورة الص ي ة ووفل الخصاالص الملالمة لطبيعة هذه العمليات االستثمارية نا حيةث 

فاءة والخبرة والمعرفة بمجريات الهو  ونتطلباته ، فالتقصير في هةذا الجانة  اونانة والك

دون المهةةتو  المطلةةوب ، حيةةث  يةةه االعتمةةاد علةةى بعةةض المهةةتثمريا سةةوف يترتةة  عل

نصدراً للعديد نا المخا ر التي يمكا أن تتعر  لها هذه اونواع  يعتبرون في هذه ال الة

نةا اوسةباب المو بةة لتضةميا  ضةا يمكةا اعتبارهةاأي عنةد اسةتثمارها نةا خللهة  ، وهةذه

 . عنها نهئوال المصرف عند حدوع أية خهاالر يكون العميل المهتثمر

بالصةةورة  يةةل وعةةدم تقييمةةه لةةهعةةدم دراسةةة المصةةرف للعمليةةات االسةةتثمارية ن ةةل التمو -8

كةل  ،الملالمة للعمليات الملالمة والتي تتوافر لها فر  النجا   هوعدم اختيار ، الص ي ة

 .ونه عندها يكون نقصرا ونهيئاهذا يعتبر نا اوسباب المو بة لتضميا المصرف 

حهة   بيعةة العمليةة  –تقصير المصرف في نتابعةة تنفيةذ العمليةات االسةتثمارية الممولةة  -9

و إهمالةه فةي اكتشةاف المخةا ر  –ن ل التمويةل وأحكةام الصةيغة المهةتخدنة فةي التمويةل 
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هةةذا أيضةةاً  انةة  نةةا  ،العمةةل علةةى نوا هتهةةا وتصةة ي هاو،التةةي يمكةةا أن تتعةةر  لهةةا 

تقصير في ت مل نهئولياته تجاه استخدام هذه اونواع ، والتي تهتلزم ضمانه لها ال وان  

 .أن تقع بهببه  مكاوت مل الخهاالر التي ي

 

  -:الجهة المنوط بها تحديد مسئولية عمان المصرف بسبب إساءته : ثالثا  

المصةةرف يمكةةا أن يكةةون نهةةئوال عةةا الخهةةارة التةةي قةةد تل ةةل بةةأنواع تبةةيا نمةةا سةةبل أن    

تة  ت ديةد بعةض قةد و.وعندها يكون ضانناً لهذه اونةواع ، االستثمار بهب  إساءته أو تقصيره 

علةي و، ال االت التي يكون فيهةا المصةرف نهةئوالً عةا هةذه الخهةارة وضةانناً لتلةم اونةواع 

نةا الضةروري ت ديةد الجهةة المنةو  بهةا الفصةل فةي هةذه أهميةة هةذا اونةر إال أنةه  نةا رغ ال

المهألة نا حيث نعرفة الهب  ال قيقي لهذه الخهارة ونا إذا كان المصةرف هةو المهةئوع عةا 

فو ود هذه الجهة بالكفاءة الملالمة وال يادية المطلوبة سوف يزيد نا ثقة العملء . حدوثه أم ال

وهةو نةا يهةاعدها علةي ، ي  الجديةدة للعمةل بهةا في هذه المصارف وفةي تلةم اونقمةة واوسةال

والمجتمةع  –فضلً عا حماية أنواع العملء ، سهولة تهويل خدناتها و ذب نزيد نا العملء 

اوداء عنةد اسةتخدام  كفاءةكل وساالل ال يطة وال ذر ورفع ب ودفع  هذه المصارف إلي اوخذ –

 .واستثمار هذه اونواع

وذلم للعتبارات التالية ، البنم المركزي القيام بهذه المهمة  ويقتر  الباحث أن يتولي   
(21)

: 

لديةه البيانةات والمعلونةات الكافيةة عةا هةذه  –كهلطة  رقابية علي البنوك اوخةري  –فالبنم    

ونةا ثة  نعرفةة ، التطبيل ونلبهاته بصورة تفصيليةأنكانية نعرفة واقع  له يتيو انم ، البنوك

ونا ، وت ديد نا المهئوع عنها ، أدت إلي وقوا هذه الخهارةأن تكون قد يمكا اوسباب التي 

 .  ث  ال ك  علي ند  إلزام المصرف بالضمان في هذه ال الة أو عدم إلزانه

ب كة  نوقعةه القةانوني  –ونا ناحية أخر  أن البنم المركزي لديه نا الصلحيات والهةلطات 

ام هةذه المصةارف بت مةل تبعةات هةذا التقصةير إلةز نةا نا يمكنةه –علي قمة الجهاز المصرفي 

. المناسبة عليها إذا لزم اونر  العقوباتبل وتوقيع ، لهذه اونواع ااستخدانه  عند وتلم اإلساءة

 هالجهةةةة المنةةةو  بهةةةا القيةةةام بهةةةذتوافرهةةةا فةةةي  الصةةةلحيات والهةةةلطات نهةةةألة نطلةةةوب وهةةةذه

 .المهؤولية

ل البنةةم المركةةزي ودوره الرقةةابي علةةي الجهةةاز ونةةا ناحيةةة ثالثةةة ف نةةه ب كةة   بيعةةة عمةة    

مهةةئوع عةةا ال فةةاظ علةةي إسةةتقرار البنةةوك اوخةةري وحمايةةة كالمصةةرفي وأهدافةةه اوساسةةية 

قيانه بهذا الدور يعتبةر لذلم فان ، دي في لن واحد وبصورة نتوازنة المجتمع والنشا  اإلقتصا

يترتة  عليةه ت قيةل نصةل ة البنةوك  بةهون القيةام ، ه الطبيعة وفقا لهذ اوساسية أحد نهئولياته
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تهةةتهدف ت قيةةل نصةةل ة كةةل  –فضةةل عةةا كونةةه  هةةة ن ايةةدة . وحمايةةة أنةةواع العمةةلء نعةةا

نةا يكهةبه الثقةة المطلوبةة نةا او ةراف المختلفةة  ب ك  نوقعه و بيعة عمله وهو  –او راف 

 .للقيام بهذا الدور

ل اعتماده على نقام الرقابةة التقليةدي يعتبةر غير أن قيام البنم المركزي بهذا الدور في ظ       

أنةةراً غيةةر نمكةةا ، بهةةب  اخةةتلف  بيعةةة وأسةةالي  هةةذا النقةةام عةةا  بيعةةة وأسةةالي  عمةةل 

المصارف اإلسلنية ، فال هابات االستثمارية بهذه المصارف ت كمها نجموعة نةا الضةوابط 

عةا الضةوابط  بيعةة ال ةاعبط المهتمدة نا أحكام وقواعد عقد المضاربة الفقهي ، وهي تختلة 

التي تنق  عمل الوداالع المصرفية بالبنوك التقليدية ، ونا ث  فقيةام البنةم المركةزي يهةذا الةدور 

ب يةث تكةون اوسةةالي  واآلليةات المهةتخدنة نلالمةةة  ، يهةتلزم نراعاتةه لهةذه الطبيعةةة المختلفةة

 .المصارفونقام عمل تلم لطبيعة هذه ال هابات 

والمعلونات المطلوب ال صوع عليها سوف تكون نختلفةة ، وأيضةاً أسةلوب  فنوعية البيانات   

التفتةي   رف سوف يكون نختلة ، وأيضةاً عمليةةالتعانل نعها وال ك  على نهتو  أداء المص

يجة   ، ، وكذلم نوعية الكوادر البشرية المنو  بها القيةام بكةل هةذه المهةاماوأساليبه اون دداته

لهةذا العمةل ،  الجديةدةبرة والتأهيةل والمعرفةة المتعمقةة بالجوانة  أن تكون نختلفة نا حيث الخ

ونا يةرتبط بةه نةا ن ةددات ونةا تعتمةد عليةه نةا  اإلسلنية فالبعد الشرعي وعماع المصارف

أسالي  ولليات نختلفة لما هو عليه ال اع في البنوك التقليدية ، يج  أن تكةون حاكمةة وننقمةة 

 . جاع لدور البنم المركزي في هذا الم
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 المبحث الرابع

 التعويض عن األعرار الناجمة

 المصرف ألموال العمالء استثمارعن سوء 

 

- :موقف الفقه اإلسالمي من التعويض عن الضرر: أوالً 

كل أذي يل ل الشخص ، سواء أكةان فةي نالةه أو  هةمه " الضرر في االصطل  الفقهي يطلل علي    

"أو عرضه
(22)

 

لضرر إلي ثلثة أنوااوقد قه  الفقهاء ا   
(23)

 : -

ويةؤدي إلةي نقةص هةذه  –أياً كان نوعهةا  –وهو الضرر الذي يل ل بأنواع الشخص : الضرر المالي* 

فةأي تجةاوز . بما يؤدي إلي عةدم االنتفةاا بهةا علةي الو ةه المطلةوب  تعيبيها اونواع كلياً أو  زاليا ، أو

لقيمةةة ، أو تفويةةي المنفعةةة ، يعتبةةر شةةكلً نةةا علةةي أنةةواع الشةةخص بةةاإلتلف أو الغصةة  ، أو إنقةةا  ا

 .هو ضرر نادي ونه نلمو  ون هو  هنا والضرر الذي يل ل باونواع. أشكاع الضرر المالي 

وهو الضرر الذي يتمثل في أذي يصي  اإلنهان في  همه ويؤدي إلةي قتةل الةنفس ، : الضرر البدني* 

تةلف الجزالةي أو الكلةي وحةد أعضةاء الجهة  ، أو أو إصابة اإلنهان ببعض الجرو  أو الكهةور، أو اإل

وهذا النوا أيضا يعتبةر . وغيرها..... الفوات الكلي أو الجزالي لوظاال  اوعضاء وإن بقيي علي حالها 

 .ضرر نادي ون له و ود نلمو  ون هو  كذلم

ه أو الةذي يصةي  اإلنهةان فةي شةرفه أو عرضة اوذ وهو الضرر الذي يتمثل في : الضرر المعنوي* 

، اله  والضرب والت قير في نعانلتهله ، كما في القذف و أهانهشعوره ، نا فعل أو قوع يترت  عليه 

 .وهو ضرر غير نادي ونه ليس له أثر ن هو  ونلمو  كالنوعيا الهابقيا

وقةةد عنيةةي الشةةريعة اإلسةةلنية بمهةةألة التعةةويض      
(24)

عةةا اوضةةرار ، وتنةةاوع الفقهةةاء بالشةةر   

 .بيان نفهوم التعويض وحاالته وشرو ه والتوضيو

"دفع نا و   نا بدع نالي بهب  إل ةا  ضةرر بةالغير:" والتعويض في االصطل  الفقهي هو    
(25)

 

فالتعويض هو المقابل المالي الذي يلتزم الشخص بدفعه إلي المتضرر  براً للضر ال اصةل لةه ، نتيجةة 

 . لوا بة أثناء القيام بهلوك ناوعدم أخذ ال يطة وال ذر ا بااللتزاملإلخلع 

فمةا القةرلن . وقد استدع الفقهاء علي نشروعية التعويض ببعض اآليةات القرلنيةة واوحاديةث النبويةة   

فما اعتدي عليك  " وقوله عز و ل ( 92/النهاء" )ودية نهلمة إلي أهله " الكري  قوله سب انه وتعالي 

" و ةةزاء سةةيئة سةةيئة نثلهةةا " وقولةةه  ةةل شةةأنه ( 194/رةالبقةة" )فاعتةةدوا عليةةه بمثةةل نةةا اعتةةدي علةةيك  
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فما بيا المعاني التي ذكرها المفهرون لهذه اآليات نا يفيد أن نا أفهد أو أتل   شةيئاً ( . 40/الشوري)

 .و   عليه ضمانه 

ال " ونا اوحاديث التي أستدع بها الفقهاء للقوع بمشروعية التعةويض  ، قولةه صةلي هللا عيةه وسةل      

نةا وقة  دابةة فةي سةبيل المهةلميا أو فةي سةو  نةا " وقوله صلي هللا عليه وسل  " رر وال ضرار ض

 السةتنبا ، وقةد اسةتند الفقهةاء علةي هةذه اودلةة وغيرهةا " أسواقه  فأو ئي بيد أو ر ةل ، فهةو ضةانا 

 ." الضرر يزاع : " الفقهية ذات العلقة بمهألة التعويض نثل  –أو المباد   –بعض القواعد 

نةةا اوضةةرار الهةةابقة  –حالةةة  أو – وقةةد بةةيا الفقهةةاء أحكةةام التعةةويض بالنهةةبة لكةةل نةةوا       
(25) 

 :

ونةه لةيس فيةه خهةارة  –وهذا رأي  مهةور الفقهةاء  –فالضرر المعنوي ال يجوز التعويض المالي عنه 

المتهةب  فةي  نالية  يمكا ت ديدها وتقديرها ، ولكا الشةريعة اإلسةلنية فرضةي بعةض العقوبةات علةي

أنةا الضةرر البةدني ففيةه القصةا  إذا كةان . حد القذف ، وبعض العقوبات التعزيريةة: هذا الضرر نثل 

الضرر نقصودا وهذه ليهي عقوبة نالية ، وفيه نا يعتبر تعويضا ناليةاً كالديةة واإلرإ إذا كةان الخطةأ 

 .وهذان النوعان نا الضرر ال علقة لهما بموضوعنا . غير نقصود 

أنا بالنهبة للضرر المالي فهنةاك نجموعةة نةا الشةرو  التةي يجة  توافرهةا لو ةوب التعةويض عةا    

اوضرار التي ل قي بهذه اونواع ، ونا أه  هذه الشرو 
(26)

 : -

فل تعويض علي نا ليس ناالً كالميتة : أن يكون الضرر قد أصاب ناالً نتقوناً نملوكاً للمتضرر * 

هير نا المبا  الذي ال قيمة له ، وال تعويض عما لةيس نةاالً نتقونةاً علةي والدم المهفو  والشئ الي

 .المهل  عند إتلفه كالخمر والخنزير إذا كاني نملوكة للمهل 

أن يكون في إيجاب التعويض فاالدة أو نصل ة ، كدفع الضرر والوصوع لل ل وت قيل العدالة ، * 

 .يكون في إيجاب التعويض نوا نا العبث ال  حتىوز ر اوشخا  عا اإلضرار بالغير ، وذلم 

أن يترت  علي حدوع الفعل الضةار وقةوا الضةرر ، فمجةرد حةدوع الفعةل الضةار دون حةدوع * 

الضرر علي المضرور ال يترت  عليه لزوم التعويض ، فلبد نا و ود علقةة سةببية بةيا فعةل أو 

 .خطأ المهئوع والضرر الذي ل ل بالمضرور

فةةةل  احتماليةةةااً ثبةةةي وقوعةةةه علةةةي و ةةةه اليقةةةيا ، فةةة ن كةةةان الضةةةرر أن يكةةةون الضةةةرر ن ققةةة* 

يهةةةت ل المضةةةرور عنةةةه التعةةةويض ، ويعةةةد ن ققةةةاً كةةةل ضةةةرر وقةةةع فعةةةلً كةةة تلف المةةةاع ، كمةةةا 

يمكةةةا أن يكةةةون ن ققةةةاً كةةةل ضةةةرر نهةةةتقبلي لةةة  يقةةةع بعةةةد ، إذا تأكةةةد وقوعةةةه بعةةةد حةةةيا وذلةةةم 

 .عندنا يت قل سب  وقوعه ونعرفة لثاره فعلً اآلن 
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 : التعويض عن الخسارة التي تلح  برصيد الحساب االستثماري: ثانياً 

يقصد بالتعويض هنا التزام المصةرف بت مةل أي نقةص يمكةا أن يل ةل برصةيد ال هةاب بهةب     

 .الخهارة التي يكون نهئوالً عا أسباب وقوعها 

يضةةما نةةا ثةة  فهةو ال بة هةةي يةد اونةةيا ، ونةا وقةد تقةةدم نعنةا أن يةةد المضةارب علةةى نةاع المضةةار

بهةب  التقصةير أو - هةاهو المهئوع عةا وقوعإذا كان  ، إال  أونقصان يصي  هذا الماع نا خهارة

وهذا ال ك  ن ل اتفا  الفقهاء–التعدي أو نخالفة الشرو  
(6)

. 

وهذه ال الة يقابلها بالنهبة لوضع المصرف اإلسلني حالة الخهارة المتعلقة باستخدام المصرف    

 ةزء نةا رصةيد ال هةاب االسةتثماري ،  –أو خهةارة  –ع االستثمار والتي أدت إلةى نقصةان ونوا

يضةما المصةرف أرصةدة هةذه ال هةابات ، ويعتبةر  –وليس بصورة نطلقةة  –ففي هذه ال الة فقط 

والتعويض في هذه ال الة يتعلل بماع قةاال  ونو ةود فعةلً عنةد . نلزناً بتعويض أي نقص يل ل بها 

ويج  أن تكون عمليةة ت ديةد التعةويض نرتبطةة بدراسةة العناصةر  –أو الضرر  –ة وقوا الخهار

  -: التالية ونرهونة بتوافر الشرو  الخاصة بكل ننها 

نعرفة الهب  الذي أد  إلى وقوا هةذه الخهةارة بكةل دقةة ووضةو  ، فهةذه نقطةة البدايةة اوولةى * 

دم إلزانةه بعةد ذلةم ، فةأي شةم أو لةبس واوساسية لل ك  على ند  إلزام المصرف بالتعويض أو ع

لمهةةةألة أو إلةةةزام المصةةةرف بشةةةأن حقيقةةةة و بيعةةةة هةةةذا الهةةةب  ال يمكةةةا نعهةةةا الفصةةةل فةةةي هةةةذه ا

 .بالتعويض

الهةب  الةذي أد   الهب  ، فلو ت  التأكد نا أن  هو المهئوع عا حدوع هذا أن يكون المصرف * 

رف وال يةد لةه فةي حدوثةه ، فعنةدها ال لوقوا الخهارة كان نتيجة لقروف خار ة عةا إرادة المصة

 .يمكا تضمينه ورصدة هذه ال هابات وال إلزانه بتعويض نا نقص نا قيمتها بهب  هذه الخهارة 

و  -حدود نهئولية المصرف عةا هةذه اونةواع ،  اوسباب الداخلة في أن يكون هذا الهب  ضما* 

نخالفتها يصبو ضاننا لهذه اونواع ،  والتي  عند -يج  النص عليها في عقد ال هاب االستثماري 

ونةةا هةةذه اوسةةباب تقصةةير المصةةرف أو إهمالةةه عنةةد اسةةتخدانه لهةةذه اونةةواع ، وعةةدم نراعةةاة 

اوعراف المعموع بها لد  أهل التخصص في هذا المجاع ، وعدم أخذه باالحتيا ات الوا بة وعدم 

 . اعتماده على اوسالي  والوساالل العلمية وال ديثة الملالمة

أن تكون قيمة هذا التعويض نهاوية لمقدار الضرر الذي ل ةل بأصة اب ال هةابات االسةتثمارية * 

، وهةذا الرصةيد يشةتمل قص ال اصل في أرصدة هذه ال هاباتبهب  هذه الخهارة ، وهو يعادع الن

 . على نقدار المبلم المودا بال هاب وأية أربا  فعلية أضيفي له بعد ت ققها 

نةا الناحيةة  العمل المصةرفي اإلسةلني ،  سةواء صصة تخصصاً نلالماً لطبيعةو ود  هة نتخ* 

الناحية المصرفية أو المالية واالسةتثمارية ، تتةولى نهمةة الفصةل فةي نهةألة التعةويض  أوالشرعية 
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بنةةاًء علةةى دراسةةة وت ديةةد  بيعةةة العناصةةر الهةةابقة  ، وال كةة  بمةةد  نهةةئولية المصةةرف عةةا هةةذه 

 .  ترت  عليها في أرصدة هذه ال هابات الخهارة والنقص الم

 

التعككويض عككن الخسككارة الناتجككة عككن فككوا  فرصككة الككرب  المنتظككر ألصككحاب : ثالثككاً 

 :الحسابا  االستثمارية

ال ديث هنا عا شكل لخر نا أشكاع الضرر الناتج عا سوء تصةرف المصةرف عنةد اسةتخدانه    

فرصةة ت قيةل الةربو بهةب  الخهةارة التةي لهذه اونواع، وهو الضرر المتمثل في ضياا أو فةوات 

فلةو أن المصةرف لة  يهةئ التصةرف ولة  تقةع هةذه الخهةارة نتيجةة . الً عنهةاويكون المصرف نهةؤ

لةةذلم، لكةةان يمكةةا لهةةذه اونةةواع أن ت قةةل رب ةةاً نةةا، ولةةو أن صةةاح  هةةذه اونةةواع كةةان قةةد قةةام 

 .بو المهتهدفالرباستخدانها نا خلع بديل لخر لكاني هناك إنكانية لت قيقها 

فكأن المصرف قد فوت على أص اب هذه اونةواع فرصةة ت قيةل الةربو بهةب  تقصةيره وعةدم     

فهةل يمكةا . ونهئولياته على المهتو  المطلوب عا استخدام واستثمار هذه اونواع بوا باتهالقيام 

وهةل  فوات فرصة الربو المنتقةر هنةا شةكلً نةا أشةكاع الضةرر المهةئوع عنةه المصةرف؟ اعتبار

 .يجوز إلزام المصرف بالتعويض عا هذا الضرر؟ وكي  يت  تقدير قيمة التعويض في هذه ال الة؟

تفويةي  "لقد تناوع الفقهاء المعاصرون نهألة فةوات فرصةة الةربو المنتقةر والمعروفةة فقهيةاً بة     

رأ  باعتبارهةةا شةةكلً نةةا أشةةكاع الضةةرر، و" تفويةةي الكهةة "أو " تفويةةي المنفعةةة"أو " الفرصةةة

 بعضه   واز التعويض عا هذا الضرر وذه  لخرون إلى عدم  وازه
(28)

. 

وقد استند أص اب الرأي اووع للقوع بجواز التعويض عمةا فةات المتضةرر نةا ننفعةة  أو كهة    

اآليات الدالة على و وب الوفاء بةالعقود  كقولةه سةب انه : أو ربو على بعض اودلة الشرعية وننها

والمصرف هنا لة  يلتةزم بمةا تة  ( 1الماالدة  زء نا ليه " )لذيا لننوا أوفوا بالعقوديا أيها ا"وتعالى 

وأيضةاً نةا ورد عةا النبةي صةلى هللا . الةخ..... االتفا  عليه نا أخذ ال يطة وال ذر وعةدم التقصةير

فما قام به المصرف هنا نا تصةرفات نةتج عنهةا إل ةا  الضةرر " ال ضرر وال ضرار"عليه وسل  

واستند هؤالء أيضاً علي . ه اونواع والمتمثل في تفويي فرصة الربو أو الكه  عليه بأص اب هذ

وال يت قةل رفةع هةذا الضةرر هنةا إال بةالتعويض العةادع عمةا ل ةل " الضةرر يةزاع"القاعدة الفقهيةة 

 .المضرور نا خهارة

فةي هةذه  بينما ذه  لخرون إلى عدم  واز التعويض عا ضرر فوات الكه  أو الربو المنتقةر    

واسةتند هةؤالء أيضةاً علةى بعةض . ال الة، بل اعتبره بعضه  ليس شةكلً نةا أشةكاع الضةرر أصةلً 

أن اودلةةة التةةي اسةةتدع  بهةةا أصةة اب الةةرأي اووع نةةا القةةرلن الكةةري ، : ال جةةج والمبةةررات ننهةةا

ن أ ي هةةؤالءكمةةا يةةر. واوحاديةةث النبويةةة، أو بعةةض القواعةةد الفقيةةه هةةو اسةةتدالع فةةي غيةةر نوضةةعه
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قاال  على  بر الضرر، وذلم ب حلع ناع ن ل ناع فاقد لرد ال اع  في الفقه أسا  التعويض المالي

إلى نا كان عليه، وال يو د في  حالة فوات فرصة الربو أو الكه  ناع قاال  ونو ود فعلً حتى يت  

فقةد  مةاً ، وأن   يفقد نةاالً قاال بر النقص ال اصل له وإزالة الضرر المتهب  في ذلم ، فالمتضرر ل

، ف تةى لةو كةان هةذا التقصةير نةا الشةخص  غيةر نؤكةد هو نجرد أنر الماع بهب  تفويي الفرصة

ل  يقع ف ن احتماالت عدم ت قل الربو أو وقوا الخهارة وسباب أخر   –أو المصرف  –المهئوع 

ت قةل فرصةة تقل أنراً قاالماً، وأيضاً لو قام صاح  هذا الماع باستخدانه فةي نجةاالت أخةر  فة ن 

ولذلم اشتر  هؤالء لجواز التعويض عا هذا الضةرر أن . الربو تقل أيضاً احتمالية وغير نؤكدة 

يكون الكه  أو الربو الذي يعةو  عةا فواتةه أكيةد ولةو كةان ال يتعلةل بمةاع نو ةود وقةاال  فعةلً ، 

تترت  عليهةا  ولكا أسباب وقوا هذا الضر  قد ت ققي اآلن وت  نعرفة اآلثار والخهاالر التي سوف

 .بدر ة كبيرة نا التأكد 

نةا زالةي فةي  –التعويض عا ضرر فوات فرصة الربو المنتقةر  –وفي ال قيقة أن هذه المهألة    

حا ة إلى نزيد نا الب ث الفقهي ، وخاصة فيما يتعلل بتطبيقها على حالة المصةارف اإلسةلنية ، 

 . هل التخصص نا الفقهاء وذلم حتى يت  التوصل إلى رأي را و بشأنها نا قبل أ

، نةةع ة نصةةرفية واقتصةادية لهةةذه المهةةألةولكةا أود هنةةا تقةةدي  نهةاهمة نتواضةةعة تتمثةةل فةي ر يةة  

يمكةةا  التأكيةةد بدايةةةً علةةى أن نةةا سةةأ رحه نةةا رأي أو نةةا سةةأعتمد عليةةه نةةا حجةةج ونبةةررات ال

 .ال الة  اعتبارها أدلة أو نبررات شرعية للقوع بجواز أو عدم  واز التعويض في هذه

أو  – راالسةتثماوالرأي الةذي أنيةل لةه هنةا هةو اعتبةار أن فةوات فرصةة الةربو علةى أصة اب أنةواع    

في المصرف اإلسلني بهب  الخهارة التي يكون المصرف نهئوالً عنها هي  –ال هابات االستثمارية 

وأن يلةةزم شةةكل نةةا أشةةكاع الضةةرر الةةذي يل ةةل بهةةؤالء ، والتةةي يجةة  أن يت مةةل المصةةرف تبعتهةةا 

 .بالتعويض عنها 

، والتي يمكةا المصالو أوإن اوخذ بهذا الرأي يمكا أن يترت  عليه العديد نا اآلثار والنتاالج المفيدة    

  -:اعتبارها بمثابة نبررات نصرفية واقتصادية ونالية لقبوله وتر ي ه على الرأي اآلخر ، وننها 

سةلنية علةى تهةويل خةدناتها بصةورة أفضةل إن اوخذ بهةذا الةرأي سةوف يهةاعد المصةارف اإل* 

و ذب نزيد نا العملء وخاصة فيما يتعلل بأص اب ال هةابات االسةتثمارية ، ون االعتمةاد علةى 

يمكةةا أن يهةةاه  فةةي  مأنةةة  –وتنقةةي  ال هةةابات االسةةتثمارية علةةى أساسةةه  –هةةذا اوسةةلوب للعمةةل 

صرف في التعانةل  نةع هةذه اونةواع فيمةا هؤالء العملء وإزالة نا لديه  نا شكوك تجاه سلوك الم

يتعلل باحتماالت إهماله أو تقصيره عند استثمارها ، وذلم على اعتبار أن العلقةة ال اكمةة لهةؤالء 

 . بالمصرف هي علقة المشاركة في الربو والخهارة 
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يمةةا اوداء الخاصةةة بهةةذه المصةةارف ف الةةرأي يمكةةا أن يهةةاه  فةةي رفةةع كفةةاءة كمةةا أن اوخةةذ بهةةذا* 

يتعلل باستثمار وتوظي  هذه اونةواع ، وذلةم ون و ةود التعةويض فةي هةذه ال الةة يمثةل عنصةراً 

والعمل على أخذ كل  ، ضاغطاً وعقوبة زا رة تؤدي إلى دفع المصرف لتجن  كل أسباب التقصير

ذه واالعتماد على كل الوساالل الملالمة والجيدة عنةد اسةتخدام وتوظية  هة ، أسالي  ال يطة وال ذر

 .اونواع 

 –المةةنق  لعلقةةة المصةةرف بأصةة اب ال هةةابات االسةةتثمارية  –كمةا أن اوخةةذ بهةةذا اوسةةلوب للعمةةل * 

المهاهمة في ت قيل أحد أهداف : يمكا  أن يترت  عليه بعض اآلثار االقتصادية المفيدة للمجتمع وننها 

والتةي تعتبةر هةي  –المةدخريا الرقابة المصةرفية للبنةم المركةزي والمتمثةل فةي الم افقةة علةى أنةواع 

 .ولكا وفل  بيعة ونقام عمل المصارف اإلسلنية  –أنواع المجتمع أيضاً 

يضاف إلى ذلم أيضاً أن اوخةذ بهةذا اوسةلوب للعمةل يمكةا أن يعمةل علةى  ةذب نزيةد نةا اونةواع    

  فةةي وتعبئةةة نزيةةد نةةا المةةدخرات ، نةةا خةةلع تشةةجيع أصةة اب هةةذه اونةةواع والمةةدخرات التةةي ترغةة

استثمار أنوالهةا نةا خةلع هةذه القنةوات الشةرعية ، ولكةا يةدفعها الخةوف نةا احتمةاع تقصةير وإهمةاع 

المصةرف إلةى اإلحجةةام عةا تو يةه هةةذه اونةواع للمصةارف اإلسةةلنية وغيرهةا ، ونعةروف أن تعبئةةة 

هةةاز اونةةواع وتجميةةع المةةدخرات نهةةألة غايةةة فةةي اوهميةةة بالنهةةبة وي نشةةا  اقتصةةادي ، ودور الج

 .المصرفي بالنهبة لها يمثل الدور اوساسي 

كما أن اوخذ بهذا الرأي يتفل نع ر ية بعةض الفقهةاء حةوع حكمةة نشةروعية التعةويض عانةةً ،  * 

وسةيلة لز ةر المتعةديا ونةنعه  نةا ونا حيث كونه وسيلة لصيانة اونواع نا الضياا والةنقص ، 

لتةي تل ةل داة نلالمة لرفع الضرر و بر الخهةارة اإل ا  الضرر بأنواع اآلخريا ، وأيضاً يعتبر أ

، كما أنه يهاعد على رفع القل  وت قيةل العدالةة وإيصةاع ال قةو  وصة ابها ، وكةل هةذه  باونواع

يمكةا تلمةس و ودهةا فةي حالةة اوخةذ نا و هة نقةر الفقهةاء الغايات واآلثار المرتبطة بالتعويض 

 . بالرأي الهابل بالنهبة ل هابات االستثمار

وهكذا يتبيا أن هناك العديد نا الفواالد والمصالو التي يمكا أن تترت  على اوخذ بهةذا الةرأي و * 

واالعتمةةاد علةةى هةةذا اوسةةلوب لتنقةةي  عمةةل ال هةةابات االسةةتثمارية ، وبعةةض هةةذه الفواالةةد يتعلةةل 

اً ننهةا بالمصارف اإلسلنية ذاتها ، والبعض اآلخر يتعلل بالجهةاز المصةرفي للدولةة ككةل ، وأيضة

 . نا يتعلل بالنشا  االقتصادي للمجتمع 

ولكةةا أود إعةةادة التأكيةةد هنةةا نةةرة أخةةر  علةةى أن هةةذه المبةةررات ال ترقةةى إلةةى نهةةتو  ال جةةج    

، ر ال ك  الشرعي بشأن هذه المهألةإلصدا –بصورة أساسية  –الشرعية التي يمكا االعتماد عليها 

، يمكا أن تهةاعد أهةل التخصةص نةا الفقهةاء علةى  وإنما هي نجرد ر ية نصرفية واقتصادية لها

.ا تصةةةةوره ال ك  علةةةةى الشةةةةئ فةةةةرا عةةةةالموضةةةةوا ، فةةةة نعرفةةةةة وتصةةةةور أحةةةةد  وانةةةة  هةةةةذا
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 الخالصة

الب ث لدراسة نوضوا ضمان البنم للمخا ر الناشئة عا سوء استثمار أنواع العملء تعر  هذا      

ذه الدراسةة أربعةة  وانة  لهةذا الموضةوا ، وتعويضه  عا اوضرار النا مة عا ذلم ، وقد تناولي هة

 : وانتهي بشأن المهاالل التي ت  ب ثها ، إلي نا يلي 

أن أنواع االستثمار بالمصارف اإلسلنية لها  بيعتها الخاصة وخصاالصها المختلفة عةا أنةواع * 

فةي كةل الوداالع بالبنم التقليةدي ، وأن أهة  عناصةر االخةتلف ضةمان البنةم التقليةدي لهةذه اونةواع 

اوحةةواع والقةةروف بنةةاًء علةةى علقةةة القةةر  والةةديا ، بينمةةا المصةةرف اإلسةةلني ال يضةةما هةةذه 

 .اونواع وص ابها داالما ب ك   بيعة علقة المشاركة ال اكمة له 

أن التكيي  الشرعي ونواع االسةتثمار يقةوم علةى أسةا  عقةد المضةاربة حيةث المةودا هةو رب * 

وبنةةاًء علةةى هةةذا التكييةة  تت ةةدد نهةةئولية المصةةرف تجةةاه هةةذه  المةةاع والمصةةرف هةةو المضةةارب ،

 . اونواعاونواع ، وال االت التي يكون فيها نهئوالً عا الخهارة وضاننا لهذه 

و ود بعض عناصر االختلف بيا المضاربة الثناالية في الفقه اإلسةلني والمضةاربة المشةتركة * 

على نهألة الضمان ، كما أدت إلةى  انعكاساتهافات في المصارف اإلسلنية ، وقد كان لهذه االختل

 .و ود أبعاد  ديدة بالنهبة لمهئوليات المصرف تجاه هذه اونواع 

وأخيراً ت  دراسة نهألة التعةويض عةا اوضةرار النا مةة عةا سةوء اسةتثمار المصةرف ونةواع * 

نا  –ات االستثمارية أرصدة ال هاب –العملء ، وتبيا أن المصرف ضانا لما يل ل بهذه اونواع 

نقص بهب  الخهارة التي يكون نهئوالً عنها وأنه نلزم بتعةويض هةذا الةنقص ولكةا وفةل ضةوابط 

وشرو  نعينة ، أنا بالنهبة للخهارة التي يترت  عليها فوات أو ضةياا فرصةة الةربو علةى هةؤالء 

ي الةرا و بشةأنها ، العملء فهي نهألة خلفية في حا ة إلى نزيةد نةا الب ةث الفقهةي لمعرفةة الةرأ

 .  وخاصةً فيما يتعلل بتطبيقها على حالة ال هابات االستثمارية في المصارف اإلسلنية 
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 هوامش البحث

اإلسةةةةةةلني وتطبيقاتةةةةةةه فةةةةةةي المصةةةةةةارف اإلسةةةةةةلنية الضةةةةةةمان فةةةةةةي الفقةةةةةةه : ن مةةةةةةد عبةةةةةةد المةةةةةةنع  أبوزيةةةةةةد  (1)

 . 38 – 37م ،  1996،المعهد العالمي للفكر اإلسلني ، نكت  القاهرة ، 

المخةةةةةا ر التةةةةةي توا ةةةةةه المؤسهةةةةةات المصةةةةةرفية اإلسةةةةةلنية ، المجلةةةةةة : ن مةةةةةد عبةةةةةد المةةةةةنع  أبوزيةةةةةد : انقةةةةةر  (2)

 .م2003اوربعون ،نار   ،العدد اووع المجلد  انعة اإلسكندرية –العالمية لكلية التجارة 

سةةةةةةيت  التعةةةةةةر  لمهةةةةةةألة التكييةةةةةة  الشةةةةةةرعي ونةةةةةةواع االسةةةةةةتثمار فةةةةةةي المصةةةةةةرف اإلسةةةةةةلني فةةةةةةي المب ةةةةةةث  (3)

 .الثاني نا هذا الب ث 

المعةةةةةانلت المصةةةةةرفية ونوقةةةةة  اإلسةةةةةلم ننهةةةةةا ، ب ةةةةةث نقةةةةةدم للمةةةةةؤتمر الثالةةةةةث : ن مةةةةةد عبةةةةةد هللا العربةةةةةي  (4)

 .ونا بعدها  72م ،  1965لمجمع الب وع اإلسلنية بالقاهرة ،

تطةةةةةوير اوعمةةةةةاع المصةةةةةرفية بمةةةةةا يتفةةةةةل والشةةةةةريعة اإلسةةةةةلنية ، القةةةةةاهرة ، نكتبةةةةةة : سةةةةةاني حهةةةةةا حمةةةةةود  (5)

 .337م ، ،  1991التراع ،

م ، 1977البنةةةةةةم اللربةةةةةةوي فةةةةةةي اإلسةةةةةةلم ،بيةةةةةةروت ، دار التعةةةةةةاون للمطبوعةةةةةةات ، : ن مةةةةةةد بةةةةةةاقر الصةةةةةةدر  (6)

 25 . 

ن ةةةةةو تطةةةةةوير نقةةةةةام المضةةةةةاربة :  أبوريةةةةةدد المةةةةةنع  ن مةةةةةد عبةةةةة: لتفاصةةةةةيل أكثةةةةةر حةةةةةوع هةةةةةذه المهةةةةةألة أنقةةةةةر  (7)

م ، 2000فةةةةةةةةةي المصةةةةةةةةةارف اإلسةةةةةةةةةلنية ، المعهةةةةةةةةةد العةةةةةةةةةالمي للفكةةةةةةةةةر اإلسةةةةةةةةةلني ، نكتةةةةةةةةة  القةةةةةةةةةاهرة ، 

 269- 280. 

الدراسةةةةةةة المصةةةةةةرية إلقانةةةةةةة نقةةةةةةام العمةةةةةةل فةةةةةةي البنةةةةةةوك اإلسةةةةةةلنية ، : انقةةةةةةر حهةةةةةةا التهةةةةةةاني ولخةةةةةةرون  (8)

مها لمةةةةةةؤتمر وزراء خار يةةةةةةة الةةةةةةدوع اإلسةةةةةةلنية ، إعةةةةةةداد لجنةةةةةةة اقتصةةةةةةادية وشةةةةةةرعية نةةةةةةا الخبةةةةةةراء لتقةةةةةةدي

 .11م ،  1972عام 

انقةةةةةةةر الفتةةةةةةةاو  الشةةةةةةةرعية لهيئةةةةةةةات الرقابةةةةةةةة فةةةةةةةي بعةةةةةةةض المصةةةةةةةارف اإلسةةةةةةةلنية نثةةةةةةةل ، بنةةةةةةةم دبةةةةةةةي  (9)

 .اإلسلني، وبنم فيصل المصري ، وبيي التمويل الكويتي 

،وكةةةةةةذلم عبةةةةةةد (حهةةةةةةابات االسةةةةةةتثمار)القةةةةةةرا  أو المضةةةةةةاربة المشةةةةةةتركة : انقةةةةةةر أحمةةةةةةد ال جةةةةةةي الكةةةةةةردي  (10)

الهةةةةتار أبةةةةو غةةةةدة ،ب ةةةةث ي مةةةةةل نفةةةةس العنةةةةوان ، ب ثةةةةان ننشةةةةوران بمجلةةةةةة نجمةةةةع الفقةةةةه اإلسةةةةلني الةةةةةدولي 

أحكةةةةةام الوداالةةةةةع المصةةةةةرفية ، : وكةةةةةذلم ن مةةةةةد تقةةةةةي العثمةةةةةاني . هةةةةة  1422،  ةةةةةدة ، العةةةةةدد الثالةةةةةث عشةةةةةر ، 

 .ه  1418نجلة نجمع الفقه اإلسلني بجدة ، العدد التاسع ،

ن ةةةةةو تطةةةةةوير نقةةةةةام المضةةةةةاربة فةةةةةي المصةةةةةارف : انقةةةةةر للباحةةةةةث  51،   5نةةةةةي ،  ةةةةة  المغ:  قدانةةةةةهابةةةةةا  (11)

 .ونا بعدها  142اإلسلنية ، نر ع سابل ،  

المضةةةةةةاربة الشةةةةةةرعية وتطبيقاتهةةةةةةا ال ديثةةةةةةة ، المعهةةةةةةد اإلسةةةةةةلني للب ةةةةةةوع : انقةةةةةةر حهةةةةةةا عبةةةةةةد هللا اونةةةةةةيا  (12)

 . 42م ،   1988والتدري  التابع للبنم اإلسلني للتنمية بجدة ، 

نقةةةةةر ن مةةةةةد عبةةةةةد المةةةةةنع  أبوزيةةةةةد ، ن ةةةةةو تطةةةةةوير نقةةةةةام المضةةةةةاربة فةةةةةي المصةةةةةارف اإلسةةةةةلنية ، نر ةةةةةع ا (13)

 . 155سابل ، 

 . 35 -33البنم اللربوي في اإلسلم ، نر ع سابل،  : ن مد باقر الصدر  (14)

تطةةةةةةوير اوعمةةةةةةاع المصةةةةةةرفية بمةةةةةةا يتفةةةةةةل والشةةةةةةريعة اإلسةةةةةةلنية ، نر ةةةةةةع سةةةةةةابل ، : سةةةةةةاني حهةةةةةةا حمةةةةةةود  (15)

 325 . 

سةةةةةةندات القةةةةةةرو  وضةةةةةةمان الفريةةةةةةل الثالةةةةةةث ، نجلةةةةةةة  انعةةةةةةة الملةةةةةةم عبةةةةةةد العزيةةةةةةز ، : ر ق ةةةةةة  ننةةةةةةذ. د  (16)

 . 77 – 43ه  ، 1409اإلسلني ، دة ،  للقتصادالمركز العالمي 
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إ ابةةةةةةة علةةةةةةى سةةةةةةؤاع نةةةةةةا قةةةةةةار  ، نجلةةةةةةة البنةةةةةةوك اإلسةةةةةةلنية ،االت ةةةةةةاد الةةةةةةدولي : عبةةةةةةد الكةةةةةةري  الخطيةةةةةة   (17)

 . 55 -53م ،  1979للبنوك اإلسلنية ،القاهرة ،عدد يوليو 

ن ةةةةةو تطةةةةةوير نقةةةةةام المضةةةةةاربة فةةةةةي المصةةةةةارف اإلسةةةةةلنية ، نر ةةةةةع :  أبوريةةةةةدانقةةةةةر ن مةةةةةد عبةةةةةد المةةةةةنع   (18)

 .136 -126سابل ،  

: لمعرفةةةةةةة نفهةةةةةةوم التعةةةةةةدي والتقصةةةةةةير ونخالفةةةةةةة الشةةةةةةرو  فةةةةةةي هةةةةةةذه ال الةةةةةةة انقةةةةةةر زكريةةةةةةا ن مةةةةةةد الفةةةةةةالو  (19)

 .365م ،  1984الهل  والمضاربة ، عمان ، دار الفكر،

 .عا حدود نهئولية المصرف عا أنواع االستثمار را ع ناسبل (20)

نةةةةةؤتمر الوظيفةةةةةة الرقابيةةةةةة ، : البنةةةةةم المركةةةةةزي اإلسةةةةةلني :  أبوزيةةةةةد ن مةةةةةد عبةةةةةد المةةةةةنع : را ةةةةةع فةةةةةي ذلةةةةةم  (21)

 . م2005ترشيد نهيرة البنوك اإلسلنية ،بنم دبي اإلسلني ،دبي نايو 

 .25وهبة الزحيلي ، نقرية الضمان ،   (22)

،القاهرة ،نعهةةةةةةد الب ةةةةةةوع والدراسةةةةةةات العربيةةةةةةة ان فةةةةةةي الفقةةةةةةه اإلسةةةةةةلنيالضةةةةةةم: الشةةةةةةيخ علةةةةةةي الخفيةةةةةة   (23)

 .57-54،  م1971،

" الضةةةةةمان " وإن كةةةةةان لفةةةةةظ التعةةةةةويض بذاتةةةةةه لةةةةة  يةةةةةرد فةةةةةي كتةةةةة  الفقةةةةةه القديمة،واسةةةةةتخدم بةةةةةدالً ننةةةةةه لفةةةةةظ  (24)

حيةةةةةةث اسةةةةةةتخدم بمعنةةةةةةى التعةةةةةةويض أحيانةةةةةةاً ، وبمعنةةةةةةى أشةةةةةةمل نةةةةةةا التعةةةةةةويض أحيانةةةةةةاً أخةةةةةةر  ، وبمعنةةةةةةى ال 

 .عويض في أحيان أخري علقة بالت

التعةةةةةةويض عةةةةةةا الضةةةةةةرر فةةةةةةي الفقةةةةةةه اإلسةةةةةةلني ، الريةةةةةةا  ، دار : انقةةةةةةر ن مةةةةةةد بةةةةةةا المةةةةةةدني بوسةةةةةةا   (25)

 .، ونا بعدها  212ه  ،  1419أشبيليا ، 

 . 210 -177المر ع الهابل ،   (26)

 .را ع نا سبل عرضه عا نهألة الضمان بالمب ث الثالث نا هذا الب ث  (27)

 ،التعةةةةويض عةةةةا الضةةةةرر فةةةةي الفقةةةةه اإلسةةةةلني ، نر ةةةةع سةةةةابل: سةةةةا  ن مةةةةد المةةةةدني بو: را ةةةةع فةةةةي ذلةةةةم  (28)

 125   . 
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 لمراجع ا                                              

، نجلةة ( حهابات االستثمار المشةتركة)القرا  أو المضاربة المشتركة : ي الكردي أحمد ال ج -1

 .ه  1422نجمع الفقه اإلسلني الدولي ،  دة ، العدد الثالث عشر ، 

 .ه  1403الوداالع النقدية واستثمارها في اإلسلم ،  دة ، دار الشرو  ، : حها عبد هللا اونيا  -2

القةاهرة المصرفية بما يتفل والشريعة اإلسلنية ، نصةر ،  تطوير اوعماع: ساني حها حمود  -3

 .ه  1396،  ،نكتبة التراع

، نجلةة نجمةع الفقةه ( حهابات االسةتثمار)القرا  أو المضاربة المشتركة: عبد الهتار أبو غدة  -4

 .ه  1422اإلسلني الدولي ،  دة ، العدد الثالث عشر ، 

  المصةارف اإلسةلنية ،  ةدة ،المعهةد اإلسةلني نقةام حمايةة الوداالةع لةد: عثمان بةابكر أحمةد  -5

 ه   ِ     1421للب وع والتدري  ،البنم اإلسلني للتنمية ، 

الضةةمان فةةي الفقةةه اإلسةةلني ، القةةاهرة ، نعهةةد الب ةةوع والدراسةةات العربيةةة ، : علةةي الخفيةة   -6

 .م 1971

، المملكة العربية  التعويض عا الضرر في الفقه اإلسلني ، الريا : ن مد با المدني بوسا   -7

 .ه  1419الهعودية ، دار أشبيليا للنشر والتوزيع ، الطبعة اوولى 

أحكةةام الوداالةةع المصةةرفية ، نجلةةة نجمةةع الفقةةه اإلسةةلني ،  ةةدة ، العةةدد : ن مةةد تقةةي العثمةةاني  -8

 .ه  1418التاسع ، 

المعهةةد ن ةةو تطةةوير نقةةام المضةةاربة فةةي المصةةارف اإلسةةلنية ، : ن مةةد عبةةد المةةنع  أبوزيةةد  -9

 .م2000العالمي للفكر اإلسلني ، نكت  القاهرة ، 

المصةةةارف  الضةةةمان فةةةي الفقةةةه اإلسةةةلني وتطبيقاتةةةه فةةةي: _________________-10

 .م 1996اإلسلنية ، المعهد العالمي للفكر اإلسلني ، نكتبة ،القاهرة ، 

ة اإلسةلنية ، المخا ر التي توا ه استثمارات المؤسهات المصرفي: _______________-11

 م2003،العدد اووع ، المجلةد اوربعةون ،نةار    انعة اإلسكندرية-كلية التجارة لالمجلة العلمية 

. 

ب ةةةةةةةةةث الوظيفةةةةةةةةة الرقابيةةةةةةةةة ،- اإلسةةةةةةةةةلنيالبنةةةةةةةةم المركةةةةةةةةزي ______________ -12

جانعةةةةةات اإلسةةةةةلنية وبنةةةةةم نقةةةةةدم لمةةةةةؤتمر ترشةةةةةيد نهةةةةةيرة البنةةةةةوك اإلسةةةةةلنية ،رابطةةةةةة ال

 .م 2005دبي ،نايو  ، دبي اإلسلني
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

على سيد املرسلني وخامت النبيني، نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني، ومن احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم 
 :أما بعــد... اهتدى هبداهم واتبع سنتهم وسلك سبيلهم إىل يوم الدين 

، بنـا  علـى الدعــوة الـر ــت (مؤمتر جممع الفقه اإلسـالم  الـدوا التـابع ملن مـت التعـاوال اإلسـالم )فهذا حبث مقدم إىل 
الناشـةت عـن سـو  اســت مار  وـماال البنــك لاوـرار: "،  للـتابـت   مووـو أمحــد خالـد بـابـر/ األسـتا  الـدوتور ه العـاممـن أمينـ

 . م5022 يناير 52 -52والذي سيعقد مبشيةت اهلل تعاىل   الفرتة من  " أموال العمال ، وتعويضهم عن األورار النامجت

، ويهـد  (الناشـةت عـن سـو  اسـت مار أمـوال العمـال  لاوـرار الم املصـر  اإلسـوـماال )وقد اخرتنا أال يـوال عنوانـه 
وإ ا واال مسؤوال فمـا هـ  حـدو  ، األورار الناشةت عن سو  است مار أموال العمال مسؤوليت البنك عن مدى إىل التعر  على 

 . من االفرتاوات املطلوب  راستهاإىل غري  لك ...  مسؤوليته

 : مباحث وخامتت ستتمتهيد و وهلذا  ـن تقسيم الدراست إىل 

   تاريخ وماال الو ائع املصرفيت :التمهيد

 أسبابهأمهيته، ، مفهومه: املصر  الضماال: املبحث األول

 ووع يد املصر  اإلسالم  على أموال املست مرين تـييف: املبحث ال اين

 اإلسالميت املصار خماطر االست مار   : املبحث ال الث

   املصار  اإلسالميتمدى مشروعيت وماال الو ائع : املبحث الرابع

  االست مارو ائع وماال اشرتاط حـم : ام املبحث اخل

 أ وات جماهبت خماطر الو ائع   املصار  اإلسالميت وتقييمها: سا ساملبحث ال

 الـرمي  واهلل نسأل أال جيعل هذا العمل خالصا لوجهه .وتتضمن أبرز النتائج: اخلامتت
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 تاريخ ضمان الودائع: التمهيد

وانــا البدايــت ا ديــت لن ــام وــماال الو ائــع املصــرفيت   العــاا علــى ألــر األزمــت العامليــت الـــ ى الــ  بــدأت مصــرفيا  عــام 
بإنشا   م2111ووانا الواليات املتحدة الدولت األوىل ال  أ خلا ن اما شامال إلزاميا لضماال الو ائع املصرفيت   العام  م2151

ولعل لبناال واال أول  ولت عربيـت أ خلـا ن ـام وـماال الو ائـع املصـرفيت    ( ).FDICالفدراليت لتأمني الو ائع املصرفيت  املؤسست
 .(52) بالقانوال رقم و لك م2191العام 

يوجـــد   العـــاا لاللـــت أســـاليا أو ن ـــم لضـــماال الو ائـــع املصـــرفيت هـــ  الضـــماال الضـــم  غـــري املقـــنن، والضـــماال املقـــنن 
عـام غــري حمــد  املعــاا مـن قبــل الدولــت بضــماال سياســ  غــري املقـنن بــالتزام ويتم ــل الضــماال  ( ).والضــماال املقــنن ا زئـ  ،الـامـل

حمـد ة لضـماال الو ائـع حيـث ال يعـر  املو عـوال  دو  هذا الن ام ال توجـد قواعـ. الو ائع   حالت إفالس أحد املصار  احملليت
بعد حدوث أزمت مصرفيت وعندها  ـن أال تتقدم احلـومت بااللتزام بالتعويض ا زئـ  مقدار الضماال وال حىت وجو ه نفسه إال 

 . اهلالـتأو الـل  عن الو ائع 

و  ظـل هـذا الن ـام تقـوم  ( ).أما الضماال املقنن الـامل فقد طبقته عدة  ول منها الياباال واملـسيك وترويـا والـويـا
 .     احلـومت بضماال الو ائع املصرفيت بـاملها   حالت اهنيار أي من املصار  احملليت

ألنه أقـل ولفـت وأبعـد عـن احتمـاالت إسـا ة االسـتعمال النا ـت عـن  ؛أما أو ر الدول فتتبىن ن ام الضماال املقنن ا زئ 
. Corporate Governing ات العالقــت بــإ ارة الشــروات  Moral Hazards وــعف الرقابــت واإلشــرا  وعــن املالــاطر األخالقيــت

ولـــن هــذه الـ ــرة مــن الــدول تتفــاوت و ــريا   مســتوى الضــماال الــذي تقدمــه، ففــ  حــني ال تقــدم اململـــت املتحــدة وسويســرا 
قارب أربعت أوعا   خل يات املتحدة تقدم ما يالسنوي   ول منها جند أال الوال وشيل  ومانا يزيد عن مستوى  خل الفر 

   ( ).الفر 

  

                                                           

 .                      م2151احلقيقت أال تشيـوسلوفاويا وانا أول  ولت أنشأت صندوقا اختياريا لضماال الو ائع   العام (2)

( ) Scott, Kathleen A. “DEPOSIT INSURANCE SYSTEMS AROUND THE WORLD” September 7, 2005, New York 

Law Journal, New York, p. 2. 

وقد عمدت الـويا إىل هذا الضماال الـامل بعد اهنيار السوق املاليت غري الرمسيت ال  عرفا باسم سوق املناخ   أوائل (1)
 59جريدة اليوم الـويتيت عد  يوم اإللنني . بإلغا  هذا الضماال وليت م5001ال مانينات من القرال املاو  مث قاما   العام 

 .                            م5001( ابريل)نيساال 
 

( )Asli Demirguc Kunt and Edward J. Kane, “Deposit Insurance Around the Globe: Where Does it Work? World Bank 

Publications 2001, p. 6.  

http://www.whitecase.com/offices/office_detail.aspx?officeid=181
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 المبحث األول 

 مفهومه، أهميته، أسبابه: الضمان المصرفي
 

 المصرفي ضمانالمفهوم : المطلب األول

 وـــمن: تقــول الـفالــت،: ومنهــا ( )،التزمتــه املــال، وــمنا: تقــول االلتــزام، منهــا :معــاال علــى اللغــت   الضــماال يطلــ 
ْنُتهُ : تقول التغرمي، ومنها. وفله إ ا الش     ( ).فالتَـَزَمهُ  َغرَّْمُتهُ : َعِ   فـََتَضمََّنهُ  َتْضمينا   الش   َومَّ

  ( ):التاليت املعاين على فيطل  الفقها  اصطالح   أما

 . احلنفيت غري من الفقها  مجهور عند املال ووفالت النف  وفالت على يطل  - أ

 . والتعييبات والغصوب املتلفات غرامت على ويطل  - ب

  .عقد حنو ما أتلفته العجما  والقرض وبغري بعقد وااللتزام بر  م له املال، وماال على يطل  وما - ج

ــْ  ا : "ومــا يطلــ  علــى وــماال امللــك، جــا    األشــباه والن ــائر للســيوط  –   ــْن الشَّ َفَعــَت، : َمــا َخــرََج ما ــْن َغلَّــَت، َوَمنـْ ما
، فَإانَُّه َلْو تَلاَف اْلَمبايُع َوااَل ماْن َوَماناها، فَاْلَغلَُّت لَـُه، لا َوَعنْيَ، فـَُهَو لاْلُمْشرَتاي  ـواَل اْلغُـْنُم  ا عاَوُض َما َوااَل َعَلْيها ماْن َوَماالا اْلماْلكا ـُ َي

 .ومن  لك قوهلم بعدم جواز بيع ما ا يضمن فهو وماال مبعىن حتمل خماطر امللك ( )".ُمَقابـََلتا اْلُغْرما 

 . العموم عند بعضهم على حب  أو ح  بغري املال، على اليد التزام النقص   ووع على يطل  وما - ه

 ملـــا وــمانا واألروش لانفـــ ، وــمانا والـــديات: االعتــدا ات بســـبا الشــار ، بـــإلزام جيــا مـــا علــى يطلـــ  ومــا - و
 . رمضاال   عمدا اإلفطار ووفارة ال هار، ووفارة اليمني، ووفارة احلرم، صيد قيمت ووضماال  وهنا،

ومـن األخـري  ا ملـت،  مجيعهـا  اإلطالقـاتبعـض هـذه اإلطالقـات أو تتنـاول  تتنـاول ،متعد ة تعاريف له ووعا وقد
 الـذي للعقـد ويقال ،مضمونت عني أو ،عليه هو من إحضار أو ،الغري  مت   لابا ح  اللتزام يقال: "تعريف زوريا األنصاري

مـن األول جـا  تعريـف و . غـري أنـه ال يشـتمل فيمـا يبـدو علـى وـماال امللـك التعريف شـامل للـفالـتوهذا  ( ) ". لك به حيصل
 الش   م ل إعطا : "، بأنهمن جملت األحـام العدليت (129)ف املا ة رقم يعر وذا تو  ( )".التالف غرامت عن عبارة:  بأنه الشوواين

                                                           

 (م الض : )ما ة: املصباح املنري(2)

 ض م ال: ما ة: القاموس احمليط(5)

 . 521/ 52: املوسوعت الفقهيت الـويتيت(1)

 .  219ص (1)

 . 211/ 1، املطبعت امليمنيت: الغرر البهيت شرح البهجت الور يت: زوريا األنصاري(2)
 . 121/ 2: نيل األوطار(9)
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 أخـرى  مـت شـغل: )املالـيـتعرفـه و  ( )".واإلتـال  الغصـا   أي  القيميـات مـن واال إال وقيمته امل ليات من واال إال الش  
 ( ).(باحل 

حال، سـلم رأس املـال أو رب املال   ول  إىلمسةوليت ر  رأس املال النقدي  هحتملفهو : املقصو  بضماال املصر أما 
واألمر لي  وـذلك   البنـك اإلسـالم ؛ ينطب  هذا على البنك الربوي ألنه يأخذ مجيع الو ائع قرووا من أصحاهبا . ا يسلم

أموال املو عني   املصر  اإلسالم  على نوعني؛ قروض   احلسابات ا اريت ومضـاربات اسـت ماريت   حسـابات التـوفري  ألال
 لك مـن  أما غري. يد أمانت واألمني ال يضمن املال إال إ ا تعدى أو قصر   النو  ال اين على املالالبنك يد ف والو ائع ألجل،

 . احلاالت فف  ا ملت ال يضمن املصر  اإلسالم 

 

 اإلسالميأهمية ضمان كافة أنواع الودائع في استقرار وسالمة النظام المصرفي  :المطلب الثاني

فالعمـل املصـر    عالقتـه مـع املـو عني يقـوم أوال . ال قـت:  ـن تلاليص مجيع معاا العمل املصر  بـلمـت واحـدة هـ 
ال قت   قدرة املصر  علـى إعـا ة هـذه الو ائـع عنـد الطلـا إ ا وانـا   حسـابات جاريـت وعنـد األجـل إ ا وانـا  وآخرا على

وأصحاب الو ائع . الفائدةو  القرض ألجل، وال ختتلف    لك املصار  اإلسالميت عن املصار  ال  تقبل الو ائع على أساس
لبنك اإلسالم  على أساس ال قت بقدرته على االست مار املربح و لك على الرغم االست ماريت   البنوك اإلسالميت إمنا يقدموهنا ل
 .من استعدا هم لتحمل اخلسارة عند وقوعها

فإال الدولت مم لت بأجهزهتا وسلطاهتا النقديت تقع على عاتقها مسؤوليت وبرية   احلفاظ على االستقرار ومن جهت أخرى 
النقــدي واملــاا واملصــر  الــذي هــو الشــرط األول واألساســ  لسياســت التمـــني مــن التنميــت الــ  تـــا   مــع مجيــع ا را  الفنيــت 

االقتصا يت واالجتماعيت، فحىت يتمـن األفرا  من ممارست نشاطهم االقتصا ي  املعاصرة على أهنا السبيل األجنع واألجنح للتنميت
والبحث عن الفرص اجملزيت هلم لإلنتاج والتنميت ال بد من توفري جو من االستقرار املاا واملصر  و نا أزمات ال قت ال  تؤ ي 

 . إىل اإلقبال على سحا الو ائع من البنوك

عر ذو عني و نا أزمات الفيت لبنا  ال قت بالن ام املصر  هو حجر األساس   اطمةناال املمث إال تقدمي الضمانات الـا
النقدي واملصر  وخباصت لصغار املو عني الذين   لوال   العا ة الطبقت الوسطى ال  تشـل املا ة األساسيت للتنميت   البلداال 

 .الصغرية
 

 ضمانالأسباب : المطلب الثالث

وقد ع  . هو خاصيت أساسيت من خصائص امللـيت   الشريعت وعند ول العقال  والقواننيسببه التملك فوماال امللك 
 وهـو االلتـزام، آلـار مـن ألـرفهـو  املتلفـات وـماالوأمـا . والقاعـدة املعروفـت الغـنم بـالغرم" اخلـراج بالضـماال"عنه احلـديث الشـريف 

 . فيه املأ وال االستعمال   بالتعدي أواحلفظ  وترك بالتفريط أو الغري مال بإتال  يـوال

                                                           

  .111/ 2:  رر احلـام   شرح جملت األحـام(2)
  .212/ 9: منح ا ليل: وشروحه من  لك عليشراجع خمتصر خليل (5)
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 ألال؛ احلفـظ تـرك: منهـا أشـيا  لـه فـاملغري الضـماال إىل األمانـت صفت من[ املستأجر: أي]يـَُغيِـرُُه  َما بياال" :الـاساين قال
 إ ا واإلفسـا  اإلتـال  ومنهـا. .. الضـماال لوجـوب سـبا اْلُمْلتَــَزما  احلفـظ وتـرك، حف ـه التـزم فقد فيه املستأجر قبض ملا األجري
  ( )".فيه متعديا األجري واال

 :لاللت الضماال أسباب املالـيت وما جعل

 :ولانيهــا .املتمــوالت إتــال  أســباب مــن  لــك وغــري األطعمــت وأوــل الــدور وهــدم واإلحــراق والقتــل العــدواال :أحــدها
وقـبض املبيـع  ،املؤمتنـت غري اليد ووع: ولال ها. للحافر اململووت األرض غري   احليواال طرق   ا بار وحفر لإلتال  التسبا

  ( ).أو بقا  يد البائع

وأما املوجا للضماال، فهو إما املباشرة ألخذ املال املغصوب أو إلتالفه، وإما املباشرة للسبا املتلف، ": رشد قال ابن
  ( )".وإما إلبات اليد عليه

  :أسباب الضماال لاللت ( )واحلنابلت ( )الشافعيت جعلوأيضا 

 . والسلم القبض قبل املعني وال من واملبيع ،العقد: أحدمها

 . والغصا مؤمتنت غري أو ،التعدي حصل إ ا والشروت والو يعت وانا مؤمتنت ،اليد: لانيها

 املطالبـــت فللمالـــك ، آخـــر بلـــد إىل املغصــوب نقـــل لـــو ومـــا ،احليلولـــت: الشــافعيت وزا . مـــاال أو نفســـا ،اإلتـــال : لال هــا
  ( ).ر ها ر ه فإ ا ،قطعا للحيلولت ،احلال   بالقيمت

تقصـري المهـال أو ال  ترتبـا بسـبا اإلخماطر العنصر البشري، وه  ه  ل عنها املصر  ؤو ساملالاطر فامل :وعلى  لك
أو أو خـ ة و رايـت هبـا، عنها دراست جيدة قبل القيام بيدخل املصر    عمليت است ماريت و لك وأال . تعدي إ ارة املصر أو 

ا يتأوــد البنــك مــن حســن أخالقهــم ومتانــت  ممهــم وقــدراهتم علــى يضــارب بــأموال أصــحاب حســابات االســت مار مــع عمــال  
األربــاح املرجــوة ووــذلك  قــت ن ــامهم والتــزامهم بأصــول وأعــرا   ــارهتم واألصــول احملاســبيت وتقــدمي  وتوليــداالســت مار الســليم 

ال أحا للرجل أال :"مالك اإلمام قال  ولذاواحلصص املطلوب سدا ها   مواعيدها؛  التقارير املطلوبت   أوقاهتا وسدا  املبالغ
يةا  مـن احلـرام   البيـع أال يُقـارض مـن يسـتحل شـلـه  فـال أحـا ،وإال وـاال رجـال  مسـلما   ،يُقارض رجال  ال يعر  احلالل واحلرام

واألخالقيــت والســلوويت تتفاعــل مــع الـفــا ة الفنيــت واملاليــت للمتعامــل   احلــد مــن خمــاطر  اإل انيــتالقــيم  لــك ألال و  ( )"؛والشــرا 
  ( ).االست مار

                                                           

 .522/ 1: بدائع الصنائع(2)
 .520/ 9: الذخرية.  509/ 5: الفروق: القرا (5)
 . 200/ 1: بدايت اجملتهد(1)
  . 151، 155/ 5: املن ور   القواعد الفقهيت: الزروش . 195: األشباه والن ائر: السيوط (1)
 . 501ص: القواعد: ابن رجا(2)
  .195: األشباه والن ائر: السيوط (9)
 .912/ 1: املدونت(1)
 . 51، صمقارنتحتليليت  راست : املصار  التقليديت واإلسالميتاالست مار    صيغ خماطر: فرحات الصا  عل .  (2)
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ومــن أم لــت هــذه  ( )،يعت اإلســالميت أو لقــوانني الدولــتومــا قــد يــدخل املصــر    عمليــت اســت ماريت خمالفــت لقواعــد الشــر 
 ( ).الضمانات املقدمت من العمال وخماطر نقص  ( )،خماطر الرتوز االست ماري :املالاطر

وحــده خســائر هــذه املالــاطر   حالــت حــدولها إ ا وانــا بســبا اإلســالم  وطبقــا ألحـــام الشــريعت يتحمــل املصــر  
  .تقصري أو تعدي من جانبه وال يشرتك معه فيها أصحاب حسابات االست مار

 

 

  

                                                           

بعـض املالالفـات يرتــا املتعامـل أو واملتاجرة بسلع أو خدمات أو أعمـال حمرمـت ال تتفـ  مـع أحــام الشـريعت اإلسـالميت، (2)
 . 21ص: املرجع الساب . القانونيت مما قد ينتج عنها إيقا  أو إلغا  نشاطه من قبل ا هات احلـوميت

ترويز االست مارات مع متعامل واحد أو صيغ االست مار املالتلفت،  وتنشأ هذه املالاطر نتيجت عدم تنويع است مار األموال  (5)
 21ص: املرجع الساب . واحدة  أو   تواريخ استحقاق العائدأو نشاط واحد أو منطقت جغرافيت 

امتيـاز  –قيو  أو رهونـات ) خلوها من املوانع عدم أو املتعار  عليها وتنشأ خماطر الضمانات من عدم استيفا  الضمانات (1)
بت ختزينهـــا أو تغليفهـــا أو صـــعو أو صـــعوبت تســـويقها مـــن قبــل املصـــر    حالـــت تســـييلها أو املبالغـــت   تقو هـــا، أو ، (لآلخــرين 

 . 21ص: املرجع الساب  .نقلها، أو ارتفا  التـاليف الالزمت لذلك
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 المبحث الثاني

 المستثمرينتكييف وضع يد المصرف اإلسالمي على أموال 

حرم اهلل عز وجل التعامل بالربا والغرر واالحتـار والتدلي  والتطفيف والـذب والسحا وول صور أول أموال الناس 
 . بالباطل، وأباح التعامل بالبيو  واملشاروات واإلجارات وف  ووابط حتفظ لـل متعاقد حقه بال حيف أو ظلم

ويتمروـــز  ور العمـــل املصـــر  اإلســـالم    األســـاس علـــى الوســـاطت بـــني املـــدخرين واملســـت مرين معتمـــدا علـــى النمـــا ج 
 . اخل...  واإلجارة واملضاربت الشرعيت، واملشاروت املالتلفت لعقو  استالدامات األموال م ل بيع املراحبت والسلم واالستصنا 

املصـــار  التقليديـــت بنـــوعني واوـــح  املعـــاا مهـــا الو ائـــع حتـــا الطلـــا  مجيـــع أنـــوا  الو ائـــع  تصـــنيف   حـــني  ــــن 
فــإال  يــن مضــموال    مــت البنــك،  -بطبيعــت احلــال -حيــث يســتند والمهــا إىل عقــد القــرض، ممــا ينشــأ عنــه   والو ائــع ألجــل،

ئع   احلســـابات فــالو ا. املصــار  اإلســالميت تتلقــى الو ائــع مــن عمالئهــا علـــى شـــل حســابات جاريــت وحســابات اســت ماريت
ا اريت تعت  مضـمونت مـن قبـل املصـر  اإلسـالم  يلزمـه  فعهـا عنـد طلـا أرباهبـا فهـ  إ ال و ائـع حتـا الطلـا ويــوال  فعهـا 

لـذلك فـإال أو ـر .  لك من أسـاليا السـدا  بواسطت الشيـات والتحويالت واألوامر بدفع فواتري مستحقت على أصحاهبا وغري
يها خصائص وصفات عقد القرض املعرو    الشريعت الغرا  ويعت وال اإليدا    احلسابات ا اريت العلما  يروال أهنا تنطب  عل

 . نوعا من اإلقراض للبنك اإلسالم  من قبل العميل

وال يشارك املو     احلساب ا اري   اخلسائر ال  قد تنجم عن است مارات املصـر  ونشـاطاته ومـا أنـه ال يسـتح  
وهبـــذا صـــدر قـــرار جممـــع الفقـــه ، الـــ  ور ت   احلـــديث الشـــريف" اخلـــراج بالضـــماال"ربـــاح تطبيقـــا لقاعـــدة أيـــت مشـــاروت   األ

أو الربويـت هـ   توانـا لـدى البنـوك اإلسـالمي سـوا  "احلسابات ا اريـت"الو ائع حتا الطلا ) :(1/1)29اإلسالم  الدوا رقم 
بــل إال عقــد القــرض ينقــل ملـيــت املــال ] ئــع يــده يــد وــماال هلــاقــروض بــاملن ور الفقهــ  حيــث إال املصــر  املتســلم هلــذه الو ا

وهـو ملــزم شـرعا  بــالر  ، وال يـؤلر علــى حــم القــرض   [املقـرض إىل البنـك، وجيعــل البنـك مــدينا للمقـرض، واملــدين وـامن لدينــه
 (.  ووال البنك املقرتض مليةا  

ويالحظ ، اهتا مل يالهتا   املصار  التقليديتوبذلك فإال الو ائع   احلسابات ا اريت مطابقت   مجيع خصائصها وصف
مـع الن ـرة الفقهيـت املعاصـرة   أال املبـالغ املو عـت    هذا النو  من الو ائع تواف  ن رة ول القـوانني املصـرفيت   البلـداال املالتلفـت

اســت مار املبــالغ املو عــت   وينــتج عــن  لــك أال نتــائج . تصــبح ملـــا للبنــك الو يــع وأنــه يضــمن ر  م لهــا عنــد الطلــا ألرباهبــا
    .احلسابات ا اريت، من ربح أو خسارة، حيصل عليها البنك الو يع وحده ألنه مالك هلذه املبالغ

أما الو ائع   احلسابات االست ماريت فه  و ائع يقدمها أصحاهبا للمصر  اإلسالم  بقصد املشاروت   األرباح وه  
عا، وهو عقد يتضمن معىن الووالت حبيث يـوال البنك وويال عن أصحاب هذه الو ائع   تقوم على عقد املضاربت املعرو  شر 

قصد منها إىل حتقي  األرباح، ويـسا املصر  حصت من الربح ه  ما اتف  ياستعماهلا   است مارات املصر  ونشاطاته ال  
أمــا سـبا اوتسـابه للـربح فهــو .   الـربح عليـه نصـيبا للمضـارب ومـا يـســا أربـاب هـذه الو ائـع البــاق  وهـو حصـت رب املـال

  .ملـيت املال ال  ما تزال بيد املو   باعتبار تصر  املصر    املال إمنا هو تصر  الوويل

واحــد مث يســتالدمه املصــر    وــل أوجــه  اســت ماريوعــا    واملضــاربت إمــا أال تـــوال عامــت حيــث تصــا وــل الو ائــع 
معـني سـوا  أوـاال  اريـا أو عقاريـا أو صـناعيا  اصـت مبشـرو  معـني أو قطـا  اسـت ماريخأو تـوال مضاربت . التمويل واالست مار
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وتــوز  األربــاح النا ــت عــن . وس أمــواهلمؤ وهبــذا يـــوال املصــر  الشــريك املضــارب بعملــه، واملو عــوال هــم املضــاربوال بــر . اخل...
 .ا ي با تعدي أو تقصري املضاربتلزم رأس املال ما  أما اخلسارة فه  التشغيل بالنسا املتف  عليها مسبقا،

وإ ا وانــا الو ائــع   احلســابات ا اريــت متماللــت بــني املصــار  اإلســالميت والتقليديــت فــإال هنالــك فــوارق مجــت فيمــا بــني 
 .الو ائع  ات األجل   املصار  التقليديت والو ائع االست ماريت   املصار  اإلسالميت

رب هـو أنـه يبقـى علـى ملـك صـاحبه وال يــوال للبنـك بالنسـبت هلـذا املـال أو ـر مـن فاحلقيقت الفقهيت بالنسبت ملـال املضـا
وظيفــت الوويــل املضــارب   حــني أال الو يعــت املصــرفيت لاجــل يصــبح املــال فيهــا ملـــا للبنــك شــأهنا شــأال الو يعــت   احلســاب 

وبـذلك فـإال مـ ر اسـتحقاق . قـدار الو يعـتويلتزم البنك بر  م لهـا عنـد اسـتحقاقها أي أنـه ينشـأ    مـت البنـك  يـن مب، ا اري
الــربح لــرب املــال   الو يعــت االســت ماريت   املصــار  اإلســالميت هــو وجــو  حقيقــت امللــك وبقــا  املــال علــى ملــك صــاحبه علــى 

قــوم ألال املصــر  إمنــا ي ؛الــرغم مــن أال املصــر  اإلســالم  قــد قــام باســتعمال هــذا املــال   مشــاريعه الــ  ترمــ  إىل حتقيــ  الــربح
 .بالنشاط االست ماري نيابت عن صاحا املال حبـم الووالت املتضمنت   عقد املضاربت، ولي  حبـم ملـيت البنك ملال الو يعت

فال  ـن . م إال   حاالت التعدي أو التقصريويد األمانت ال تغر   .وال بد من مالح ت أال يد الوويل املضارب يد أمانت
وا  نــك اإلســالم  عــن خســائر االســت مار   حســابات الو ائــع االســت ماريت طاملــا أنــه ا يتعــد  مــن الوجهــت الشــرعيت مســا لت الب

وال شك أال التعدي الـذي يسـتدع  وجـوب وـماال املضـارب هنـا يــوال   حـاالت خمالفـت العقـد مـع أربـاب . ريهمل أو يقص  
يت وخباصـت مـا يتعلـ  مبـا يسـمى شـروط احلـمـت   األموال، أو خمالفت األعرا  املصرفيت   أعمال املصـر  ونشـاطاته االسـت مار 

فيت ات الرقابيـت اإلشـر ط، أو خمالفـت تعليمـات املصـر  املروـزي أو السـل Banking Investment Prudence Conditionsاالسـت مار 
    . على البنك اإلسالم ، أو عدم القيام بعمل واال ينبغ  أال يُعمل حسا قواعد التعامل املصر  املتعار  عليها

 

  



 
 

01 
 

 المبحث الثالث

 في المصارف اإلسالميةاالستثمار مخاطر 

طاملا أال املصار  اإلسالميت تقوم بأعمال التمويل والوساطت املاليت فإال املالاطر الـ  تتعـرض هلـا األمـوال املو عـت لـديها 
ه  تلك املالاطر ال  تؤلر على است مارات املصر  واستعماالته لاموال املتوفرة لديه من جهت، واملالاطر ال  تتعرض هلا قيو  

أمــا األخــرية فرتجــع إىل أيــت تغيــريات   احلســابات ناشــةت عــن خطــأ غــري . املو عني مــن جهــت أخــرىالبنــك املتعلقــت بــوحســابات 
مقصو  أو عن تالعا يتالذ شـال إجراميا  من قبل العاملني   البنك أو من قبل آخرين استطاعوا النفو  إىل سجالت البنك 

 . وقيو ه

الــن م الداخليــت   : اطر العمليــات وأهــم أســباهبا أربعــت هــ مــا جُيَمــل عــا ة بعبــارة خمــأي أال هــذه التغيــريات تعــو  إىل 
البنك، واإلجرا ات وطرق العمل، والعاملني   البنك، واألسباب اخلارجيت بنوعيها من اعتـدا ات إجراميـت أو أحـداث خارجيـت  

ك  بعضــها مــع بعــض يضــا  إىل هــذين نــو  لالــث مــن املالــاطر الــ  يســببها ارتبــاط البنــو . وعوامــل الطقــ  وانقطــا  الـهربــا 
 -ولـو التقليديـت–بعالقات وليقت ومتنوعت ومعقدة، حبيث يتألر البنك الواحد، ولو واال إسالميا، مبـا يطـرأ علـى البنـوك األخـرى 

  .systemic riskمن خماطر وأزمات، ويسمى هذا النو  مبالاطر الن ام 

إلســــالم  جملمــــوعتني عريضــــتني مــــن العوامــــل فـمــــا هــــو عليــــه األمــــر   البنــــوك التقليديــــت تتعــــرض اســــت مارات البنــــك ا
 وال أال يـوال البنك  - وقراراتهاجملموعت األوىل ه  تلك ال  تنشأ بسبا ظرو  خارجت متاما عن البنك وسياساته . واملؤلرات

 due قـا را علـى  نبهـا بفعـل أو بامتنـا  عـن فعـل وـمن حـدو  املعقـول مـن إجـرا ات وتـدابري احليطـت واحلـذر واإل ارة السـليمت

diligence and good governance-  ات االقتصـا يت العامليـت واألحـوال السياسـيت واألمنيـت احملليـت واإلقليميـت والدوليـت م ـل التغـري 
احمليطت بالبنك، وهذه اجملموعت من املالاطر تؤلر على قدرة البنك على حتقي  أرباحه وحتصيل متويالته املطروحـت   السـوق ومـا 

وقـــد تتعلــ  هـــذه اجملموعــت مـــن العوامـــل . ســـت ماراته أو علــى قدرتـــه علــى أ ا  التزاماتـــه حنــو املـــو عني والــدائننيتــؤلر علـــى قيمــت ا
وخمـاطر  Operational Riskوخمـاطر العمليـات  Market Riskوخماطر السـوق  Credit Riskاالئتماال واملؤلرات بأي من خماطر 

 .  Liquidity Riskالسيولت  

إل ارة واالســـت مار فيـــه اأمــا اجملموعـــت ال انيـــت مــن العوامـــل واملـــؤلرات فهــ  تتعلـــ  مباشـــرة بأعمــال البنـــك وعامليـــه ون ــام 
وتؤلر هذه اجملموعت من املالاطر على قدرة البنك علـى حتصـيل االئتمـاال املقـدم للعمـال  وحتقيـ  . ونشاطاته وقراراته االست ماريت

حســابات وــل مــن املــو عني واملســتفيدين مــن التمويــل وعلــى وفــا ة نفقاتــه   حتصــيل إيــرا ات  األربــاح املتوقعــت، ومــا تــؤلر علــى
وهذه العوامل واملؤلرات ه  مما  ـن للبنك أال يتجنبها بفعل أو بامتنا  عـن فعـل وـمن حـدو  املعقـول مـن إجـرا ات  .مقبولت

 املالـاطر الناشـةت عـن سـلوك البنـك نفسـهو  .due diligence and good governanceوتـدابري احليطـت واحلـذر واإل ارة السـليمت 
خمـاطر االئتمـاال وخمـاطر السـوق  املذوورة سابقا أي أنوا  املالاطرفيما ينبغ  أال يفعل أو أال ال يفعل  ـن أال تـوال من نف  

  .وخماطر العمليات وخماطر السيولت

غـري ! التقصـري يــوال نوعـا  مـن اإلمهـال أوومن جهت أخرى، فإال عدم االستعدا  القتنـاص فرصـت رحبيـت جيـدة  ــن أال 
لذلك لن نتعرض هلذه املالـاطر وم يالهتـا . أال عدم اقتناص فرصت رحبيت جيدة ال يع  تعريض الو ائع خلطر الضيا  أو النقصاال

 .وخماطر السيولت وسنقتصر   هذا البحث على خماطر االئتماال وخماطر السوق وخماطر العمليات
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 :ويتعلـ   لـك بـأمور أربعـت هـ . بأهنـا احتمـال عـدم حتصـيل الـديوال املرتتبـت للمصـر  علـى الغـريتعر  خماطر االئتماال 
اختــا  و  .الضــمانات الــ  حيصــل عليهــا البنــك نـو  وحجــمو  .ملــدي  البنــك مســتوى القــدرة علــى الوفــا  Rating وتصــنيف تقيـيم

طر مـــن حيـــث وفايـــت رأس املـــال علـــى مواجهـــت هـــذه املالـــاقـــدرة البنـــك و  .إلجـــرا ات االحتياطيـــت والوقائيـــت   متابعـــت املـــديننيا
الالزمت وتوفر النقديـت املناسـبت والقـدرة علـى تسـييل املوجـو ات وعلـى اإلفـا ة مـن مصـا ر  provisionsواالحتياطيات واملؤونات 

 .والبنوك األخرى( البنك املروزي)التمويل املوجو ة   السوق وخباصت السلطت النقديت 

ألال البنــوك  ؛يت منــه   التقليديــتمأو التهــاوال   تقــدير خمــاطر االئتمــاال هــو أقــل   البنــوك اإلســال هلالتســاإال احتمــال 
اإلسالميت توز  أرباحا  سنويت للمـو عني، وهـذه األربـاح تتـألر مبؤونـات الـديوال املشــوك هبـا واملعدومـت فيــوال للتهـاوال   أمرهـا 

بنوك التقليديت بفائـدة حمـد ة للو ائـع ا جلـت ال يتـألر معـدهلا وال حجمهـا انعـاس سليب على أصحاب األسهم   حني تلتزم ال
ألـر سـليب من صاحل اإل ارة التساهل   أمر هذه املؤونـات أو إخفـا  وـعف بعـض الـديوال لـةال ي هـر هلـا هبذه املؤونات فيـوال 

  .معيت العموميت  ا  التصوياخالل  اإل ارة الراهنت للبنك من على األرباح املوزعت ألصحاب األسهم وبالتاا على مصري

وهـ  تتعلـ  باسـت مارات البنـك اإلسـالم    الصــوك وغريهـا . ال  تنشأ عـن تغـريات األسـعار ه فأما خماطر السوق 
 من األوراق املاليت املباح التعامل هبا شرعا إوافت إىل است ماراته األخرى   شروات تابعت و  عقارات وغريها مـن االسـت مارات

وحتـد  البنـوك املروزيـت . ويضا  إىل  لك أال خماطر تغـري أسـعار العمـالت األجنبيـت تعتـ  أيضـا مـن نـو  خمـاطر السـوق. املباشرة
 29يســـمح   املـــا ة  5001فقـــانوال املصـــار  الــــوي  املعـــدل   عـــام . عـــا ة احلـــدو  والســـقو  املســـموحت هلـــذه االســـت مارات

االســت مار املباشــر واملــاا حلســاهبا أو حلســاب الغــري أو باالشــرتاك مــع الغــري مبــا    لــك تــزاول عمليــات "للبنــوك اإلســالميت أال 
 . . ." إنشا  الشروات 

وهــ  الــ  تــنجم عــن أعمــال . وأمــا النــو  ال الــث مــن املالــاطر الــ  تتعــرض هلــا البنــوك اإلســالميت فهــو خمــاطر العمليــات
وتشمل هذه املالاطر مجيع ما يعر    الفقه اإلسالم  .   القرارات فيهموظف  البنك ون مه الداخليت وسياساته وأساليا اختا

حبـاالت اإلمهــال والتقصــري والتعــدي ســوا  أوـاال  لــك مــن إ ارة البنــك أو مــن العــاملني فيـه مــن غــري  وي القــرار أو مــن اخــرتاق 
 .حساباته ن م الـمبيوتر أو العدواال على ممتلـات البنك أو

وما  م2111وك اإلسالميت هلذا النو  من املالاطر منها ما حصل لبنك  يب اإلسالم    عام وهناك أم لت عديدة   البن
حصل لبنك ال وت بـنغال ش وبنـك فيصـل قـ ص   نانينـات القـرال املاوـ  ولعـل هـذا النـو  مـن املالـاطر هـو مـا حصـل لبنـك 

 .التقوى   أواخر القرال املاو  أيضا  مما أ ى إىل إعالال إفالسه وتصفيته بصورة قانونيت

ويـوال . ت لطلبات السحا ال  تر  من املو عنيوأما خماطر السيولت فتتم ل بعدم قدرة البنك اإلسالم  على االستجاب
 لك بسبا عدم وفايـت االحتيـاط  النقـدي وعـدم القـدرة علـى تسـييل املوجـو ات أو احلصـول علـى النقديـت الالزمـت مـن البنـك 

وانـا ألسـباب خارجـت عـن البنـك نفسـه وقد حصلا أزمات سيولت   عد  مـن البنـوك اإلسـالميت  . املروزي أو البنوك األخرى
 نـــذور منهـــا أزمـــت بنـــك فيصـــل اإلســـالم  املصـــري   أواخـــر، ( وال أال نقصـــد بـــذلك أنـــه ا يــــن   مـنتـــه  نبهـــا) وقراراتـــه

 .  ال مانيات من القرال املاو  وأزمت بنك إخالص الرتو    منتصف التسعينات ال  أ ت بالبنك إىل اإلفالس والتصفيت

والواقـع أال . إلسالميت تبني لنا أهنا من نف  أنوا  خماطر البنـوك التقليديـتإال ن رة سريعت على أنوا  املالاطر   البنوك ا
إىل التالفيف منها والتحوط هلا سوا  باملطالبت بوجو  وفايـت رأمساليـت  1وبازل 5بازليتا ملالاطر ه  نفسها ال  تسعى اتفاقهذه ا

ال تدعم القدرة على حتصيل الديوال   مواعيدها تغط  هذه املالاطر، أم بالبحث   وسائل الضمانات والرهونات ال   ـن أ
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لذلك ال بد مـن . لتقلل بذلك من خماطر االئتماال، أم بتطبي  ن ام لتصنيف الديوال واملدينني يع  عن حقيقت املالاطر احملتملت
هتــا   البنــوك الــ  تقريــر حقيقــت أوىل وهــ  التشــابه الـبــري بــني املالــاطر الــ  تتعــرض هلــا الو ائــع   البنــوك اإلســالميت مــع م يال

 . تتعامل بالفائدة

واخلالصــت هــ  أال املصــار  اإلســالميت معروــت م ــل غريهــا مــن املصــار  لانــوا  األربعــت الســاب   ورهــا مــن املالــاطر 
ن احلاجــت إىل الضــماال، والواقــع أال عــدة بنــوك إســالميت قــد عــليســا   منــأى   -اســت ماريت وانــا أم قروــيت –والو ائــع فيهــا 

اوطرت إىل التصفيت الطوعيت خالل العقو  ال اللت األخرية من القرال املاو  بسبا تعروها لنو  أو آخر من خماطر  اهنارت أو
العمل املصر  وما أال عد ا آخر قد أصيا هبزات عنيفت وا ت أال تو ي هبا لوال الـدعم واملسـاعدة مـن املصـار  األم أو مـن 

 . املصار  الربويت أحيانا  
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 المبحث الرابع

 مدى مشروعية ضمان الودائع في المصارف اإلسالمية

بعد أال عرفنا أال الو ائع   املصار  اإلسالميت تتعرض ملالاطر ال ختتلف بطبيعتها ونوعيتها عـن املالـاطر الـ  تتعـرض 
لنتعـر  علــى مسـألت وـماال الو ائــع مـن الوجهـت الشــرعيت املبحــث هلـا الو ائـع   البنــوك الـ  تتعامـل بالفائــدة  سـنناقش   هـذا 

وهو أمر حيتاج إىل  راست مدى انطباقه على ول نو  من . مدى جواز وماال الو ائع ومن ه  ا هت املسؤولت عن هذا الضماال
 :املبحث إىل املطالا ا تيت وعلى  لك  ـن تقسيم هذا .أنوا  الو ائع   البنوك اإلسالميت

 

 وجهة نظر الشريعة ضمان الودائع في الحسابات الجارية من: المطلب األول

ا  املعاصروال الو ائع باحلساب ا اري على أهنا قروض من املو   للبنك، وال يؤلر   هذا التالريج أال يـوال هخير ج الفق
فالو يعــت املصــرفيت قــرض . البنـك إســالميا أو تقليــديا ألال خصــائص الو يعــت باحلسـاب ا ــاري تتفــ  مــع خصــائص عقـد القــرض

وومـا   القـرض فــإال للبنـك أال يسـتعمل عينهـا فـري  م لهـا مــن نفـ  العملـت عنـد طلبهـا مـن قبــل علـى البنـك؛  سـدا ه مضـموال
مث إال على البنك نفقت سدا ها . أيضا   عل له احل  بسحبها   ول آالجيمما  ،املو  ؛ وه  والقرض مستحقت للمو     ول آال

أنــه لــي  للمقــرض أي حــ  بزيــا ة علــى املــال الــذي ألال املقــرتض هــو الــذي جيــا عليــه أال يــؤ ي مــا اقرتوــه إىل املقــرض؛ ومــا 
أقروــه فــال تســتح  الو يعــت باحلســاب ا ــاري أيــت زيــا ة؛ وبــده  أهنــا ال تتحمــل أيــت خســارة  ـــن أال تنشــأ عــن أعمــال البنــك 

 .املقرتض

ا  اوزا  لذلك فالو ائع باحلساب ا اري   البنوك اإلسالميت تبقى مبعىن القروض وإال رغبا بعض املصار  أال تسميه
يضـا  إىل  لـك أال . وبالتـاا فـإال البنـك اإلسـالم  يتحمـل وـماهنا وعليـه نفقـت  لـك الضـماال إال وانـا لـه نفقـت(  )!أمانات
ومـا   نـا هلـذا الـر  نفقـت فهـ  علـى املقـرتضاهو الذي يتحمل نفقت سدا ها أو ر ها ألرباهبـا وهنـا أيضـا إال و( املقرتض)البنك 

هو معرو    مجيع النصوص الفقهيت، مما أوده قرار جممع الفقه اإلسالم    إجابته على تساؤالت البنك اإلسالم  للتنميت 
ومنهـــا طبعـــا نفقـــت ســـدا  القـــرض الـــ  تشـــمل نفقـــت وـــمانه إال وـــاال  -خبصـــوص جـــواز حتميـــل املقـــرتض مجيـــع نفقـــات القـــرض 

 ( ).- للضماال نفقت
أال أهم م ال واقع  لتطبي  مبدأ حتميل البنك ولفت وماال الو ائع باحلسابات ا اريت هو ما مت باملالح ت  ومن ا دير 

بالفعل إنفا ه   السـو اال حيـث نـص القـانوال علـى حتمـل البنـك الو يـع مجيـع املسـامهت املدفوعـت ملؤسسـت وـماال الو ائـع وعـدم 
 . الرجو  فيها على أصحاب هذه الو ائع

 

 

                                                           

فلـــو اعتـــ ت أمانـــات ملـــا وانـــا مضـــمونت علـــى البنـــك اإلســـالم ؛ ألال يـــد األمانـــت ليســـا يـــد وـــماال فلـــو هلــــا لتحمـــل (2)
 .أصحاهبا نتيجت هالوها

املســامهني   )الضــماال   الو ائــع حتــا الطلــا هــو علــى املقرتوــني هلــا "... علــى أال ( 1/1) 29قــراره رقــم ومــا نــص   (5)
 .م2112الدورة التاسعت جملمع القه اإلسالم ، إبريل ...". ما  اموا ينفر وال باألرباح املتولدة من است مارها ( البنوك
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 ضمان الودائع في حسابات االستثمار حكم : المطلب الثاني

الو ائع   حسابات االست مار، سوا  أوانا حسابات تـوفري أم حسـابات بإشـعار أم حسـابات اسـت مار ألجـل، هـ  
تســليم للمــال ملــن يقــوم باســت ماره علــى أال  وأمــوال  فعــا للبنــك اإلســالم  علــى أســاس مــن عقــد املضــاربت الشــرع  الــذي هــ

وألال املضاربت تتضمن معىن الووالت   التصر  باملـال فـإال املـال يبقـى مملووـا لصـاحبه وهـو حبــم هـذا . للمدير حصت من الربح
والقاعدة الشرعيت املعروفت ه  أال وماال املال على مالـه ولي   .امللك يستح  ما تبقى من الربح بعد اقتطا  حصت املضارب

وهــذا مــا تأوــد بالعديــد مــن القــرارات اجملمعيــت و  فتــاوى . عــدياملضــارب أي وــماال إال   حالــت التقصــري أو الت/علــى الوويــل
 .اهليةات الشرعيت للبنوك اإلسالميت حبيث استفاض العلم به وانقطع اخلال  فيه

ولـن علينا أال نالحظ   هذا الصد  أال الو ائع   حسابات التوفري وحسابات اإلشعار واحلسابات ألجل ال تشارك  
فما شأال ا ز  الذي ال يشارك   االست مار وال يشرتك بالتاا   . ال  تقوم هبا البنوك اإلسالميت  عمليات االست مار ولها 

  ؟نتائج االست مار من ربح أو خسارة

هل تعت  األموال غـري املشـاروت   االسـت مار قرووـا مضـمونت علـى البنـك أم و ائـع أمانـت مبعناهـا الشـرع  ال يغـرم فيهـا 
 أو التعدي أم ه  أموال مضاربت م ل األجزا  ال  تشارك   عمليات االست مار؟ البنك إال بالتقصري

علــى الــرغم مــن صــما البنــوك اإلســالميت عمــا يتعلــ  بــاألجزا  غــري املســت مرة مــن الو ائــع يبــدو أال البنــوك اإلســالميت 
ال تضعها   صنا ي  أمانات خاصت ال    لك م ل الو ائع   احلسابات ا اريت فه   تستعمل هذه األجزا    أعماهلا م لها

هــ  معاملــت و ائــع  عــن حســاباهتا   حســابات خاصــت تعامــل معاملــت خاصــت تفــتح إال مبعرفــت املــو عني، وال تعزهلــا أو تفصــلها
فليسـا هـ  إ ال و ائــع أو أمانـات بـاملعىن الشـرع  املعــرو  ! ضـ  بـر  عـني الو يعــت نفسـهاقاألمانـت املعروفـت   الشـريعت والــ  ت

 .للو يعت   الـتابات الفقهيت

ال تشـارك   الـربح أو اخلسـارة ممـا يسـتبعد  وذلك فإال هذه األجزا  من مدفوعات املـو عني   احلسـابات االسـت ماريت
ا يبـ  إال أال مـا هـ  هـذه األمـوال إ ال؟ ف. فـرة ووهنا أموال مضاربت بـاملعىن فضـال عـن اسـتبعا   لـك بنصـوص العقـو  نفسـها

يفرض البنك اإلسالم  على أرباب الو ائع االست ماريت أال يقرووها للبنك   عقد املضاربت وهو أمر جـائز شـرعا   تـوال أمواال  
وبالتـاا فـإال األجـزا  . عن بيع وسلف وا ينه عن مضـاربت أو مشـاروت وسـلف ىللبنك فعله فالرسول، صلى اهلل عليه وسلم، هن

من الو ائع االست ماريت ه  قروض على البنوك اإلسالميت شأهنا    لك شأال ( تاملضارب)املشرتط عدم مشاروتها   االست مار 
  .الو ائع   احلسابات ا اريت

الــ  تتطلبهــا البنــوك املروزيــت  Banking Prudenceوال يـُــَر  هنــا بــأال هــذه األجــزا  هــ  مــن مقتضــيات التحــوط املصــر  
بل إال حقيقت التحوط واالحتياط نفسها لتؤود أال هذه األجزا  من الو ائع االسـت ماريت . حبيث ال ينبغ  أال تدخل   الضماال

فهـ  إ ال ممـا يقـع   وـماال البنـك . ه    احلقيقت والواقع من نف  طبيعـت احلسـابات ا اريـت الـ  جيـا وـماهنا والتحـوط هلـا
 .   الم  الو يعاإلس

وتشارك   نتاجـه مـن ربـح أو  ،أما األجزا  ال  تدخل   االست مار، من و ائع التوفري والو ائع بإشعار والو ائع ألجل
 .خسارة فه  أموال قراض
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الو ائـع الـ  تسـلم للبنـوك امللتزمـت بأحــام "، علـى أال م2112لعـام  (1/1) 29وقد نص قـرار جممـع الفقـه اإلسـالم  رقـم 
  ( القــراض)شــريعت اإلســالميت بعقــد اســت مار علــى حصــت مــن الــربح هــ  رأس مــال مضــاربت، وتنطبــ  عليهــا أحـــام املضــاربت ال

 ." لرأس مال املضاربت( البنك)الفقه اإلسالم  ال  منها عدم وماال املضارب 
 

 االستثمار الخاصةضمان الودائع في حسابات الودائع االستثمارية المقيدة وصناديق : المطلب الثالث

فه  أموال . ال ختتلف الو ائع االست ماريت املقيدة عن الو ائع االست ماريت األخرى من حيث طبيعتها وأساسها الفقه 
فينطب  عليها ول ما . مضاربت فو ض أصحاهبا البنك اإلسالم  باست مارها   مشروعات أو أنشطت معينت بذواهتا أو بقطاعاهتا

ض من حيث املشاروت   توزيع األرباح بني البنك اإلسالم  واملو عني ومـن حيـث عـدم جـواز وـماال رأس قيل عن أموال القرا
وال حتد    هذه احلسـابات االسـت ماريت نسـبت للمشـاروت   االسـت مار ألال أصـحاهبا قـد اختـاروا هلـا أشــال . ماهلا على البنك

ا    لـك وم لهـ .قيـدت هبـا وال ُتسـيَّل إال بتسـييل هـذه املشـروعات االست مار واالستعمال وه  تبقى مرتبطت باملشـروعات الـ 
 .تصنا ي  االست مار اخلاص

على أنـه  ــن هلـذين النـوعني مـن الو ائـع االسـت ماريت أال تؤسسـا علـى عقـد اإلجـارة بـدال  مـن املضـاربت، فيــوال البنـك 
حمـد ا  بغـض الن ـر عـن نتـائج االسـت مار الـ  يسـتألر هبـا   اإلسالم  أجريا    إ ارهتا حلساب أصحاهبا يأخـذ لقـا  خدماتـه أجـرا  

 . ولها أصحاب الو ائع

ومبـا أال يـد . ريط أو اإلمهـال أو التقصـريفـمانـت تضـمن   حالـت التعـدي أو التألوأخريا ال بد مـن التـذوري  ائمـا بـأال يـد ا
يضمن البنك اإلسالم  رأس مال الو ائع ف  أي من هذه احلاالت ف. املضارب واألجري يد أمانت فه  تضمن   هذه احلاالت

 . االست ماريت بـل أنواعها سوا  أواال فيها مضاربا أو أجريا
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  خامسالمبحث ال

 ضمان المصرف اإلسالمي لرأس مال االستثمار بالشرط 

أال يقوم املست مر بـالنص   عقـد املضـاربت علـى أال املصـر  وـامن لـرأس : بالشرط املقصو  بضماال رأس مال املضاربت
املصر  اإلسالم    عقد املضاربت على أال املضارب وامن لرأس ينص املال وعليه أال ير ه غري منقوص   حالت اخلسارة، أو 

بتعـَد منـه أم بتقصـري أو تلـك اخلسـارة مال املضاربت وعليه أال يعيده وامال  إىل املصر    حالت خسارة املشـرو ، سـوا  أوانـا 
 .( )بدوال  لك

مقتضـى عقـد مـن الشـروط الفاسـدة الـ  تتعـارض مـع وماال رأس املال   عقد املضاربت وهذا يدعونا إىل التساؤل هل 
 . ؟إىل خسارة املضارب من جهتني من جهت عمله ومن جهت حتمله وماال رأس املال لك فعال يؤ ي أو ال؟ وهل املضاربت 

ومـع مـن  ،وهو ال يدري ما ا يفعل املصر مضاربت مطلقت فإال املست مر يدفع ماله غالبا إىل املصر  ن ناحيت لانيت وم
إىل بعـض املصـار  اإلسـالميت حيتاج املست مر   قد مث إال املصر  حيصل على نسبت وبرية من األرباح  ،وفيم يست مر ،يست مر

  ؟بالشرط وماال رأس املالألجل هذا فهل  ـن . االقتطا  من رأس املال على األرباح املستفا ة لدفع الزواة

 : هذا ما سنحاول اإلجابت عنه من خالل التعر  على آرا  الفقها    حـم اشرتاط وماال رأس مال املضاربت

 : و لك على قولنياختلف الفقها    حـم اشرتاط الضماال على األمني 

إىل بطـالال الشـرط؛ ملنافاتـه ملقتضـى العقـد،  ( )املالـيـت عند وجهني أحد وهو واحلنابلت، والشافعيت احلنفيت ها : األول
  والش   إ ا واال حـمه   األصل على األمانت فإال الشرط"

  ( )".ال يغريه عن حـم أصله

  .مالـه وال يضمن إال إ ا تعدى أو قصراملضارب أمني؛ ألال قبضه للمال واال بإ ال ف: وعليه

  ( )."ألال اشرتاط الضماال على األمني باطل ؛الشرط وغري الشرط سوا " :جعفرعن العما يت قول أيب  احلموينقل 

أصل القراض مووو  على األمانت، فإ ا شرط فيه الضماال فذلك خال  موجا أصله، : "وقال القاو  عبد الوهاب
  ( )".خيالف موجا أصله وجا بطالنهوالعقد إ ا وامه شرط 

                                                           

 .51ص: الميت وويفيت معا تهااملالاطر األخالقيت   املضاربت ال   ريها املصار  اإلس: محزة عبد الـرمي محا .  (2)
 فايـها  ُشراطَ  َأيْ :  اْلمايما  َوَتْشدايدا  الضَّا ا  باَضمِ  لاْلَعامالا (  ُوِمنَ )  قارَاضَ (  أو) : "قال الصاوي    حاشيته على الشرح الصغري(5)

 ."وال يعمـل بالشـرط، وفيـه قـراض امل ـل   الـربح إال عمـل. بـال تفـريط ففاسـد َوا َ  أَوْ  أُْتلافَ  رأس املال إَ ا على العامل َوَماالُ 
 .922/ 1: حاشيت الصاوي

 .219ص 1، جم 2115 /هـ  2122األوىل : الطبعت، حلا /املطبعت العلميت ، معاا السنن :اخلطايب(1)
 .211/ 1: غمز عيوال البصائر   شرح األشباه والن ائر(1)
 -املـتبت التجاريت، مصطفى أمحد الباز ، محيش عبد احل   :  يقحت: «اإلمام مالك بن أن »ا املدينت املعونت على مذها عا(2)

 .2255/ 2، مـت املـرمت
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للعقــو  أصــوال مقــدرة وأحـامهــا معتــ ة ال تغريهــا الشــروط عــن أحـامهــا   شــرط ســقوط الضـــماال : "وقــال املــاور ي
   ( )."وإجيابه والو ائع والشروت ملا وانا غري مضمونت والعقو  ال تعت  مضمونت بالشروط

أمحد   املو    املستو   وماال الو يعت فقبله قال أنا وامن هلا ا يضمن قالفإال شرط املو   على : "وقال ابن قدامت
  عليه ووذلك ول ما أصله األمانت واملضاربت ومـال الشـروت والـرهن والووالـت وبـه قـال ال ـوري ش إ ا قال أنا وامن فسرقا فال 

مــا لــو شــرط وــماال مــا يتلــف   يــد وإســحاق وابــن املنــذر و لــك ألنــه شــرط وــماال مــا ا يوجــد ســبا وــمانه فلــم يلزمــه و
  ( )".مالـه

والرتاو  "األمني قد رو  التزام ما ا يلزمه، إىل أال أمحد   روايت عنه املالـيت   غري املشهور و  ها : املذها ال اين
  ( ).وما قال الشوواين  " هو املناط   حتليل أموال العبا 

   ( )".يضمن أو إلباته فيما ال يضمن فف  إفا ته قوالالوإ ا اشرتط إسقاط الضماال فيما : "قال ابن احلاجا

ومن شرط الرجعت  هل يعت  أو ال؟ ـ اختلفوا فيه: اشرتاط ما يوجا احلـم خالفه مما ال يقتض  فسا ا: "وقال املقري
   ( )".  اخللع فقيل بائن للعوض، وقيل رجعيت للشرط

وهــذا يــدل علــى نفــ  الضــماال . املســلموال علــى شــروطهم :وعــن أمحــد، أنــه ســةل عــن  لــك، فقــال: "قــال ابــن قدامــتو 
  ( )«.املسلموال على شروطهم: لقوله صلى اهلل عليه وسلم»بشرطه، ووجوبه بشرطه؛ 

فــال يضــمن إال إ ا  .ألنــه مــن الشــروط الفاســدة الــ  ختــالف مقتضــى العقــد، ؛الــراجح هــو عــدم جــواز اشــرتاط الضــماال 
يهــا، أمــا غــري  لــك مــن احلــاالت ففــ  ا ملــت ال يضــمن املصــر  اإلســالم ؛ ألال تعــدى أو قصــر أو خــالف الشــروط املتفــ  عل

العالقت بني املو عني واملصر  اإلسـالم  قائمـت علـى أسـاس املشـاروت   الـربح واخلسـارة بنـا   علـى قاعـدة الغـرم بـالغنم، واخلـراج 
وقـال  ( )." ما واال عليه من وـماال امللـكما خرج من الش   من عني ومنفعت وغلت؛ فهو للمشرتي عوض : "بالضماال واملعىن

                                                           

/ ه2121األوىل، : الطبعـت، لبنـاال – ار الـتا العلميت، بريوت ، عا ل عبد املوجو ، عل  معوض: حتقي : احلاوي الـبري(2)
 .521/ 9، جم2111

 .  521/ 1،  ار الـتاب العريب للنشر والتوزيع، على منت املقنع الشرح الـبري(5)
املنــاط   (: "211)وقــال أيضــا ص.  221، صالطبعــت األوىل،  ار ابــن حــزم، الســيل ا ــرار املتــدف  علــى حــدائ  األزهــار(1)

جــت مبنــع الرتاوــ     لــك حتليــل األمــوال أعــم مــن أال يـــوال أعيانــا أو منــافع هــو الرتاوــ  إال أال يــر  الشــر  الــذى يقــوم بــه احل
فـاال هذا الروا الصا ر منه حملال ملاله الذى  فعـه   ... خبصوصه وما ور    النه  عن مهر البغ  وحلواال الـاهن وحنومها 
 ".وماهنا وال حجر   م ل هذا وال وجه لقوله من قال إنه ال يصح

 .  .102ص، هـ2152 ،ل انيتاالطبعت  ،بريوت ،طبعت  ار اليمامت، االخضر االخضري :حتقي : جامع األمهات(1)
 .202، 201، خمطوطت مبـتبت امللك عبد العزيز، صقواعد الفقه للقاو  أيب عبد اهلل املقري(2)
 .111/ 2: املغ (9)
 . 12/ 5، م2112 /هـ2122 ألوىل: الطبعت، الـتا العلميت ار األشباه والن ائر، : السبـ (1)
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ـُه إَ ا تَلاـَف تَلاـَف َعلَـى [ صلى اهلل عليه وسلمالنيب : أي]َقَضى : "ابن جنيم ـُ باَذلاَك  ا َوَماالا اْلماْلكا َوَجَعَل اخْلَرَاَج لاَمْن ُهَو َمالا
ـاها، َوُهَو اْلُمْشرَتاي ْل   ( )".ما

املضارب أمني وال يضمن مـا يقـع مـن ": دورته ال ال ت عشرةب (2/21) 251: رقمجممع الفقه اإلسالم  جا    قرار وقد 
خســارة أو تلــف إال بالتعــدي أو التقصــري مبــا يشــمل خمالفــت الشــروط الشـــرعيت أو قيــو  االســـت مار احملــد ة الــ  مت الــدخول علــى 

املشــرتوت، أو باالشــرتاط قياســها علــى اإلجــارة  وال يتغــري بــدعوى. ويســتوي   هــذا احلـــم املضــاربت الفر يــت واملشــرتوت. أســـاسها
 ."1فقرة  (.2/1) 10 وال مانع من وماال الطر  ال الث طبقا  ملا ور    قرار اجملمع رقم. وااللتزام

ال جيوز شـرعا وـماال املـال املسـت مر بقصـد ": 0202/  09رقم  بنك  يب اإلسالم لهيةت الرقابت الشرعيت  فتوىوجا    
ضارب ال قت وإمنا جيا اختا  احليطت واحلذر لذلك باختيار امل... الربح ألال االست مار   اإلسالم يقوم على أساس الغرم بالغنم 

 واملتابعـت،  يتو راسـت ا ـدوى االقتصـا، ميـت   االسـت مار مـن  راسـت السـوقمـع األخـذ باألسـاليا العل، األمني املتمسك بدينه
  ."أساليا االست مار السليمت وغري  لك مما تتطلبه، والتقييم لـل اخلطوات التنفيذيت

رأس املــال   شــروت املضــاربت أمانــت   يــد املضــارب فــال يضــمن مــا ": وور    فتــاوى املستشــار الشــرع  جملموعــت ال وــت
 . لفت الشروط حيصل فيه من خسارة إال   حاالت التعدي أو التقصري أو خما

ذي هو عقد على املشاروت   ال، ألنه خيالف مقتضى عقد املضاربت ؛اوإال حتمل املضارب وماال رأس املال ممنو  شرع
الـربح علـى مـا يتفـ  عليـه فإ ا ا حيصل ربح ووقعا خسارة فإهنا تربط باملال طبقـا للقاعـدة الشـرعيت   املشـاروات بـأال ، الربح

وإ ا واال املضـارب ال حصـت لـه   التمويـل فـإال خسـارته منحصـرة   وـيا  . احلصص   رأس املالاخلسارة بقدر و ، الشريـاال
 . ويتحمل رب املال خسارة ماله، دهجه

مث إال وماال املضارب لرأس املال مع شرط مشاروت رب املال   الربح جيعل التعامل واملراباة ال  يضمن فيها املسـت مر 
 ( )."القرض ويستح  املقرض زيا ة

 

 

 

  

                                                           

َفَت النـُّْعَماالا اأْلَْشَباُه (2) ْ َحنايـْ األوىل، : الطبعت،  ار الـتا العلميت، بريوت، زوريا عمريات: ، حتقي َوالنَّ َائاُر َعَلى َمْذَهاا َأيبا
 . 252، صم 2111

 . (201)الفتوى رقم  5جمموعت ال وت ا ز  (5)
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  سادسالمبحث ال

 في المصارف اإلسالمية وتقييمها االستثمارية أدوات مجابهة مخاطر الودائع

علـى الو ائـع املقدمـت علـى أسـاس عقـد املضـاربت هنالك عد  من األ وات وا ليات  ـن هبا مواجهت خماطر االسـت مار 
 :   املصار  اإلسالميت أبرزها ما يأيت

  االستثمار مخاطرمواجهة  احتياطي إنشاء صندوق: أوال

وجــو   نتيجــتال قــت الــ  قــد تتزعــز  التصــد    إال املقصــو  مــن صــندوق احتيــاط  مواجهــت خمــاطر االســت مار هــو رأب 
، أي أال هد  هذا الصندوق هو العمل على التقليديت و ائع البنك اإلسالم  حنو تلك البنوك هروبخسارة مما قد يؤ ي إىل 

وهو صندوق تتم تغذيته باقتطاعـات مـن  .بالقدر الذي يف  هبذا الغرض اقرتاحهدى املو عني، لذلك جا  عدم حدوث  عر ل
 .أرباح أصحاب الو ائع

" سـنت معينـت"إنه ال يشمل حـاالت التعـدي والتقصـري وخمالفـت عقـد املضـاربت وأعـرا  املهنـت الـ  ليسـا عجـزا    أربـاح 
 . وإمنا تقع مسؤوليتها على املضارب مباشرة

ائع ال  يز بني الو ائع الصغرية والـبرية   حني أال هنالك مصاحل اجتماعيت واقتصا يت حقيقيت   هذا التمييز ألال الو و 
الصغرية تشمل عد ا وبريا من املو عني الذين ال يستطيعوال حتمل خماطر عاليت بسبا أوواعهم االقتصا يت واالجتماعيت، وهم 
يشـلوال   أي جمتمع ا ز  األو  من الطلا االستهالو  مما جيعل ألي تراجع   و ائعهم آلارا سلبيت سريعت على االقتصـا  

 .العام   أي بلد

 : ـن تلاليصه بالنقاط التاليت الفقه  الذي اعتمد إنشا  هذا االحتياط  عليهإال األساس 

لـي  مسـؤوال عـن وـماال نتـائج االسـت مار طاملـا  -وه  حسابات االست مار املشرتك–مبدأ أال املضارب   املضاربت -
الــ  يضــارب فيهــا وا يهمــل أو أو يتعــد حــدو  عقــد املضــاربت ومــا هــو متعــار  عليــه   أصــول وأعــرا  مهنتــه  أنــه ا يتجــاوز

 يفرط،

قاعدة أال منا  ول مال  لـه مالك املال وهو يتحمل خسارته، أي أال األصل   املضاربت أال الربح يعو  لرب املال -
من صا  %20لذلك فإال ختصيص نسبت الـ . إال النسبت املالصصت منه للمضارب ال  استحقها بعمله وحد ها له العقد

 ت حصت املضارب معناه أال املبلغ املقتطع خيرج حقيقت من حصت رب املال أي أال تأسي  هذا التالصيصاألرباح قبل قسم
وبذلك . املضارب قبل أال حصته حتسا بعد أال يُقتَطع من رب املال هذا العا  يع  أال على صا  األرباح قبل القسمت

فال يـوال املضارب قد شارك بأي  ه،الك مللـامل العلى أساس وما يـوال رب املال هو الذي يتحمل عا  هذا االحتياط 
 .حال   وماال ربح رب املال

. مبــدأ التعــاوال   وــماال الــربح بــني أربــاب األمــوال وهــو املبــدأ الــذي تقــوم عليــه فـــرة التــأمني اإلســالم  أو التـافــل-
 .وبذلك يـوال ما يقتطع من ول رب مال ت عا منه للصندوق املشرتك

لالث لربح أي رب مال   حساب املضاربت االست ماريت ولو ا يساهم بنفسه بتغذيت هذا قاعدة جواز وماال طر  -
فهـو هبـذا نـو  مـن طـر  لالـث يقـوم مبهمـت .   حساب االحتياط  عن ملك املضـارب الضماال فصل مال باعتبار االحتياط 

 .  وماال ربح أرباب األموال
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ألر ين مـــ ال علـــى إلـــزام املصـــر  اإلســـالم  بتــــوين هـــذا ولقـــد نصـــا بعـــض قـــوانني املصـــار  اإلســـالميت والقـــانوال ا
تصفيت البنك فإال أيت أرصدة   هـذا احلسـاب تصـر    وجـوه االحتياط  وتضمينه   عقو  و ائع املضاربت على أنه   حالت 

موال املوجـو ة   اخلري العامت ال  تشبه مصار  الزواة فال يـوال حلملت األسهم وال للمو عني   وقا التصف  أي ح    األ
وهـو يسـاعد  .أيت خسائر حمتملت   عمليات االسـت مار هذا االحتياط  يهد    احلقيقيت إىل تغطيت لك ألال . هذا احلساب

     .بدوال شك   التالفيف من خماطر هروب الو ائع

أمــا مــن الناحيــت احملاســبيت العمليــت فلــو أال هــذا االحتيــاط  اســتعمل   وــل مــرة حتصــل فيهــا خســارة مــا، فــإال رأس املــال 
أنـه ال الو ائـع   حسـابات االسـت مار؟ ا ـواب علـى  لـك هـو  فعـال   وـمن اقـد فهل معىن  لـك أننـا ! سيبقى  ائما  ساملا معاىف

 .لزمن فهو من نو  التأمني الذايت الذي يؤمن فيه املالك ماله على نفقته اخلاصتمانع من هذا إ ا و  هذا االحتياط  مع ا

 مقاربة األرباحإنشاء صندوق احتياطي : ثانيا

نــه خيفــف مــن خمــاطر هــروب الو ائــع نتيجــت ســنوات ويدعمــه مــن حيــث الغــرض أل وهــو صــندوق يشــبه الصــندوق األول
 Profit مقاربــت األربــاحاملقصــو  مــن صــندوق احتيــاط  ف.   ســنوات و ــرة األربــاح علــى البنــك اإلســالم  الشــدة أو تــدافعها

Equalization Reserve  نـوك التقليديـت مـن بتداَل   أرباح سنت ما عما توزعه ال نتيجتال قت ال  قد تتزعز  التصد    هو رأب
 .يديتالتقل و ائع البنك اإلسالم  حنو تلك البنوك هروبفوائد مما قد يؤ ي إىل 

فهــو يســاعد  هــذا الصــندوق تــتم تغذيتــه باقتطاعــات مــن أربــاح محلـت األســهم وأصــحاب الو ائــع االســت ماريت معــا ولــن
وقد عملا ول . الذين هم الشروا  النائموال   البنك اإلسالم أيضا على مقاربت توزيع األرباح على املسامهني وعلى الو عني 

علــى تشــجيع  IFSB وجملــ  خــدمات التمويــل اإلســالم  AAOIFI اإلســالميت تاملاليــؤسســات مــن هيةــت احملاســبت واملراجعــت للم
نسبت احلد األ ىن  عا اجملل  إىل إمـاال قيام البنوك املروزيت بتالفيض هذين الصندوقني االحتياطيني و البنوك اإلسالميت لتـوين 

 the alfa α factor in the) مبـا يعـر  مبعامـل األلفـا بالنسبت للبنوك اإلسالميت ال  تـوال هـذين الصـندوقني اإللزام  لرأس املال

equation of minimum capital requirement.) 

يهــــد    احلقيقيــــت إىل تغطيــــت التفــــاوت   نتــــائج يســــاعد علــــى االســــتقرار املصــــر  فهــــو ألال هــــذا االحتيــــاط   لــــك 
 Profit Equalization through distribution عـ  السـننياالسـت مار بـني سـنت وأخـرى وهـو مـا يُعـ َّ عنـه عـا ة مبقاربـت األربـاح 

periods  وهو يساعد بدوال شك   التالفيف من خماطر هروب الو ائع ال  حتدث بسبا قلت األرباح املوزعت   بعض السنني
  .أو تـالرها وتدافعها على البنك بعد إعالال توزيعات مرتفعت   سنوات أخرى

 ضمان الفريق الثالث : ثالثا

التجارب العامليت قد  لا على أال وجو  مؤسست أو مؤسسـات متالصصـت لضـماال الو ائـع، خارجـت عـن البنـك الو يـع 
 .نفسه، يزيد من لقت املو عني وخيفف من قل  أصحاب الو ائع عند اشتدا  العاصفت

يزيــد مــن التعــاوال بــني البنــك املروــزي ومــن جهــت أخــرى فــإال وجــو  مؤسســت أو هيةــت حـوميــت مســتقلت لضــماال الو ائــع 
والبنوك العاملت حتا إشرافه ألنه يزيد من استعدا  البنك املروزي ملمارست  ور املمـول امللجـأ األخـري للبنـوك التجاريـت حرصـا منـه 

 .على  نا فشل يؤ ي إىل تفعيل وماال الو ائع
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قــت وعقــد املضــاربت بــني رب املــال واملضــارب أال يتقــدم طــر  أو هيةــت، مســتقلت عــن عال: ضــماال الطــر  ال الــثيعــىن بو 
فإ ا ما  خل رب املال   املضاربت بنا  على هذا الوعد يصبح الطر  ال الث . ومستقلت عن املضارب، بضماال رأمسال املضاربت
 . الواعد عندئذ ملزما  اه رب املال هبذا الضماال

لـك أال ألي شـالص أال يتـ   مبـا يشـا  وال قيـد علـى  . أما األساس الشرع  لضماال الطر  ال الث فهو الت   احملـض
ال يقيـدهم    لـك إال  النـاس مسـلطوال علـى أمـواهلم يفعلـوال هبـا مـا يشـاؤوال"املالك أال يت   مباله ملن يشا  وويفما يشا  ألال 

 ".قيد الشر 

 شـ  واحلقيقت أال وماال الطر  ال الث، طاملا أنه يقوم على الت  ، ال يقتصر فقـط علـى رأس املـال وإمنـا  تـد إىل أي 
ولــن م ـل هـذا الضـماال حيتـاج إىل . شـ  آخر مبا فيه أيت نسبت من الربح، إ  أال للمت   أال يتـ   مبـا يشـا  ال يقيـده    لـك 

  مصـلحت عامــت إ ا مــا وانــا الدولـت هــ  الطــر  ال الـث الــذي ســيقدم الضــماال ألال مـ رات حقيقيــت وأويــدة قائمـت علــى حتقيــ
تـــوال هــ  الطــر  ال الــث اخلــارج  عــن عقــد –أمــا إ ا وــاال الضــماال مقــدما مــن مجعيــت . الدولــت وويلــت   تصــرفاهتا عــن األمــت

ت فـإال التـ   مفتـوح عندئـذ علــى يؤسسـها أربـاب األمـوال أو تؤسـ  هلــم مـن قبـل البنـك اإلسـالم  أو مـن قبــل الدولـ -املضـاربت
     ( ).مصراعيه وال حيده إال اتفاق األطرا   وي العالقت

وـاال   احلسـاب ا ـاري أم  ومن أم لت الطر  ال الث الذي  ـن أال يُفعَّل   وماال الو ائع املصرفيت، سـوا  منهـا مـا
يؤسسـه البنـك اإلسـالم  أو مؤسسـت لضـماال الو ائـع صندوق لضماال رأس مال الو ائع املصرفيت  ( )  احلسابات االست ماريت،

و ربت   ربت السو االمها بالدراست   هذا املووو   االجدير لدينا م االال و . تؤسسها الدولت وتعمل بإشرا  ورعايت البنك املروزي
 .ماليزيا مع مالح ت أال مع م البلداال اإلسالميت األخرى لي  لديها ن م لضماال الو ائع

 األصل وهو السالمةتحميل المضارب عبء اإلثبات ألن دعواه خالف : رابعا

 .الـويا م بدولت5001 اإلسالميت املاليت للمؤسسات ال الث الفقه  للمؤمتراحملور األول ه  ه األ اة هذوانا 

 وأ  قولــه بعــدم التعــدي بيمينــه األمــني فإنــه مصــدق املــدعى عليــه وهــو أال عــا  اإللبــات علــى املــدع  أمــا واألصــل 
 . التفريط

 ( )".حلاجـت الـليـت للمؤسسـات املاليـتا"اعتمـا ا علـى  ؛اإللبـات مـن املـدع  إىل املـدعى عليـه عا  نقل :هوواملقصو  
 املضـــاربني إىل( االســـت ماريت الو ائـــع أصـــحاب) األمـــوال أربـــاب مـــن واخلســـارة التلـــف إ عـــا  صـــْدقا  علـــى البينـــت بإقامـــت"و لـــك 
 وإنصا  جهت من املال أصحاب عن وال لم ا ور لرفع األفضل واحلل   األم ل السبيل ألنه ؛إ ارهتا يتولوال الذين بأجر والووال 
 ( )".لانيت جهت من والووال  املضاربني

                                                           

االقتصـا  اإلسـالم ،  –جملـت جامعـت امللـك عبـد العزيـز " سندات القراض ووـماال الفريـ  ال الـث وتطبيقاهتمـا"منذر قحف، (2)
   .                                                      12 – 11، صص( 2121) هـ  2101، 2اجمللد 

  .احلساب ا اري بصفته مقرتوا مالح ت أال البنك اإلسالم  جيا عليه وماال الو ائع   مع ( 

 .ال الث الفقه  املؤمتر إىل املقدم  أبو غدة الستار عبد .  حبث ن را(1)
 .ال الث الفقه  املؤمتر إىل املقدم محا ، نزيه.   حبث ان ر(1)
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 املضـاربت   والتقصـري التعـدي  عـاوى   اإللبـات عـا " :مووـو  صوبعد املناقشت توصـل املشـارووال   املـؤمتر خبصـو 
 :يأيت ما إىل "باالست مار والووالت

األصل قبول قول املضارب ووذا الوويل باالست مار، واألخذ به   نف  الضماال عن نفسه   حالت هالك شـ    :أوال 
مــن األمــوال الــ  يســت مرها أو خســارته مبجــر  ا عائــه أال  لــك إمنــا وقــع مــن غــري تعــد  منــه أو تقصــري،  وال مطالبتــه ببينــت علــى 

فـإال أقـام رب املـال (. باعتباره مدعى عليه، فال يطالا بالبينت، إ  البينت على املدع ، واليمني على املـدعى عليـه)صدق  عواه 
 .البينت على تعدي املضارب أو الوويل باالست مار، صار وامنا -وهو املدع –

ا   النـــاس الصـــدق غـــري أال استصـــحاب هـــذا األصـــل إمنـــا يســـو  األخـــذ بـــه والتعويـــل عليـــه   الن ـــر الفقهـــ  إ ا غلـــ
وهـ  األمـارة ال ـاهرة الـ  تـدل علـى صـورة –فإ ا تغريت احلال، فـإال  اللـت احلـال . واألمانت والتور  عن أول مال الغري بالباطل

مقدمت على األصل عند تعاروهما، ألهنا قرائن قويت، وشواهد قائمت تنبئ حبدوث أمر يغري حالت األصل، فتـوال مب ابت  -احلال
وهـــو  –وهلــذا يـــرتجح   احلـــم جانـــا مــن شـــهدت لــه مـــن املتــداعيني . دم صـــدق مــن يتمســـك بــذلك األصـــل ليــل علـــى عــ
الوويـل /املضارب) على من شهد له استصحاب األصل، ويـوال القول قوله    لك، ما ا يقم أولةك األمنا  -صاحا املال

القــرائن واألمــارات ال ــاهرة أقــوى مــن ال ــن احلاصــل العلــم احلاصــل اعتمــا ا علــى "البينــت علــى صــدق ا عــائهم، إ  ( رباالســت ما
 ".باستصحاب األصل

الوويل /املضارب)وما أال العمل هبذا األصل مقيد بأال ال يـوال خمالفا للعر ، فإ ا جرى عر  الناس بعدم قبول قوله 
ينقلا من مدعى عليه  حىت يقيم البينت على صدق ا عائه عدم التعدي أو التقصري، فإال وصفه وحـمه الشرع  ( باالست مار

 اللـت العـر  أقـوى وأظهـر مـن استصــحاب "إىل مـد  أمـرا خـال  األصـل، فـال يقبـل قولـه إال إ ا أقـام البينــت علـى صـدقه، ألال 
 ".عند تعاروهما( الوويل باالست مار/املضارب)أصل برا ة  مت األمني 

بالتهمـــت رجحـــاال ال ـــن بعـــدم صـــدق األمـــني واملـــرا   –ومـــا أال العمـــل هبـــذا األصـــل مقيـــد بانتفـــا  التهمـــت عـــن األمـــني 
إ  التهمت موجا شرع  لنقل عـا  اإللبـات مـن أربـاب   -  ا عائه عدم التعدي أو التقصري ( الوويل باالست مار/املضارب)

  املال إىل األمني احلـائز إ ا ا عـى أال  لـك إمنـا وقـع بغـري فعلـه أو تسـببه، وهـ  متحققـت   هـذه القضـيت، إ  إال مـن املفـرتض 
العرفيــت ال ــاهرة حفــظ رؤوس األمــوال املســت مرة مــن   حبســا املعهــو  والــدالالت مــااملضــارب والوويــل باالســت مار واملتوقــع منه
 .وما هو مقرر   القواعد الفقهيت" قول املتهم لي  حبجت"اخلسارة، وحتقي  األرباح واملـاسا هلم، و

هـؤال  األمنـا ، و لـك حلمايـت أمـوال املسـت مرين مـن التـوى  وأيضا فإال املصلحت موجا شرع  لنقـل عـا  اإللبـات إىل
واخلســـارة عنـــد ا عـــا  املضـــارب أو الوويـــل باالســـت مار هـــالك أمـــوال املســـت مرين أو خســـارهتا إ ا علمـــوا أهنـــم مصـــدقوال   نفـــ  

  .الضماال عن أنفسهم مبجر  ا عائهم  لك ، من غري تـليفهم إقامت البينت على صدق ا عائهم

يقتض   املنوه به خيتلف متاما عن القول بتضمني املضارب أو الوويل باالست مار ، الذي   نقل عا  اإللبات إال: لانيا
حتميلــه تبعــت اهلــالك واخلســارة مطلقــا، أو حتميلــه وــماال فــوات الــربح املتوقــع، فــذلك حم ــور قطعــا، ألنــه يتنــاىف مــع قاعــدة الغــنم 

 .بالغرم

يعهــد إلــيهم  لتقصــري إىل أهــل اخلــ ة   تنميــت األمــوال واســت مارها ، فهــم الــذين يرجــع   حتديــد وقــو  التعــدي وا: لال ــا
بـالن ر   املووــو ، وتقريــر وقـو   لــك أو عدمــه، مث تقريـر مــا يرتتــا مـن تبعــات ووــمانات علـى األمنــا  املتعــدين أو املفــرطني 

 .حبسا العر  التجاري السائد
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ميت أال تضـمن عقو هـا شـرط التحــيم فيمـا ينشـأ مـن نـزا    هـذا األمـر املؤمتر املؤسسات املاليـت اإلسـال  يوص : رابعا
مع عامت عمالئها، وتعيني املروز اإلسالم  الدوا للمصاحلت والتحـيم   عقو ها الدوليت، إ  يتـوافر   هيةـت التحــيم األهليـت 

 .الشرعيت واخل ة والدرايت واملوووعيت العمليت   جمال النزا    هذا األمر

 : الحظ ما يأيتوي

على مذها املالـيت املبـيح أصـال لتضـمني األمـني ال  أباح نقل عا  اإللبات فيها  أال القرار اعتمد   احلاالت :أوال
 .   احلاالت املذوورة

وا يشمل حالت عدم الـربح وسـالمت   حال  اهلالك أو اخلسارة الـليت أو ا زئيت ا ه القرار لنقل عا  اإللبات : لانيا
 . العامل مصدقهو عدم الربح و و مع األصل عند الفقها  وهذا يتف  رأس املال 

يضـا  إىل  لـك أال املضـارب أو الوويـل مهـا اللـذين يــوال لـديهما السـجالت والقيـو  احملاسـبيت والولـائ  املتعلقــت : لال ـا
، ممـا يعينهمـا علـى التوصـل لزيـا ة مـن املعلومـات والبيانـات است ماراهتماباالست مار فضال عن العالقات مع جهات التعامل   

 .ي منهاألولي  ألصحاب األموال   العا ة إطال  أو توصل لـل  لك من بيانات أو 
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 الخاتمة
 : وتشتمل على أهم النتائج
 :إىل ما يل  انتهينا بعد استعراض مووو  الدراست، 

 .تقوم على أساس عقد القرض الشرع الو ائع   احلسابات ا اريت  -
 .روضقاألجزا  املشرتط عدم مشاروتها   االست مار من الو ائع االست ماريت بأنواعها ه  أيضا من نو  ال -
 .مونت على البنك اإلسالم  وتقع عليه نفقت هذا الضماالضالقروض بـل أشـاهلا م -

تنجم عن است مارات املصر  ونشاطاته وما أنه ال يستح  ال يشارك املو     احلساب ا اري   اخلسائر ال  قد  -
مضمونت مـن قبـل  يونا فالو ائع   احلسابات ا اريت تعت  ، "اخلراج بالضماال"أيت مشاروت   األرباح تطبيقا لقاعدة 

 . املصر  اإلسالم  يلزمه  فعها عند طلا أرباهبا
صـر  اإلسـالم  بقصـد املشـاروت   األربـاح وهـ  تقـوم علـى الو ائع   احلسـابات االسـت ماريت يقـدمها أصـحاهبا للم -

عقد املضاربت املعرو  شرعا، وهو عقد يتضمن معىن الووالت حبيث يـوال البنك وويال عن أصحاب هذه الو ائـع   
قصـد منهـا إىل حتقيـ  األربـاح، ويـسـا املصـر  حصـت مـن الـربح ياستعماهلا   است مارات املصر  ونشاطاته الـ  

أما سـبا . اتف  عليه نصيبا للمضارب وما يـسا أرباب هذه الو ائع الباق  وهو حصت رب املال   الربحه  ما 
  .باعتبار تصر  املصر    املال إمنا هو تصر  الوويل نيللربح فهو ملـيت املال ال  ما تزال بيد املو ع ماوتساهب

  . رأس ماهلا وال أرباحها( املضارب)يضمن البنك ال الشرع  و الو ائع املشاروت   االست مار تقوم على عقد املضاربت  -
تقصـري أو تعـدي إ ارة المهـال أو ترتا بسـبا اإل وغيه مما ه  خماطر العنصر البشريل عنها املصر  ؤو ساملالاطر امل -

ا وحده خسائر هذه املالاطر   حالت حدولها إ ا واناإلسالم  وطبقا ألحـام الشريعت يتحمل املصر  ، املصر 
 .بسبا تقصري أو تعدي من جانبه وال يشرتك معه فيها أصحاب حسابات االست مار

فـال  ــن مـن الوجهـت الشـرعيت . م إال   حاالت التعدي أو التقصريويد األمانت ال تغر   .يد الوويل املضارب يد أمانت -
وا يهمـــل أو  ا أنــه ا يتعـــد  مســا لت البنـــك اإلســالم  عـــن خســائر االســـت مار   حســابات الو ائـــع االســت ماريت طاملـــ

 . ريقص  

التعــدي الـــذي يســـتدع  وـــماال املضــارب يــــوال   حـــاالت خمالفـــت العقـــد مــع أربـــاب األمـــوال، أو خمالفـــت األعـــرا   -
، أو ا يســمى شــروط احلـمــت   االســت ماراملصــرفيت   أعمــال املصــر  ونشــاطاته االســت ماريت وخباصــت مــا يتعلــ  مبــ

فيت على البنك اإلسالم ، أو عدم القيام بعمل واال ينبغـ  ات الرقابيت اإلشر طاملروزي أو السلخمالفت تعليمات املصر  
 .    أال يُعمل حسا قواعد التعامل املصر  املتعار  عليها

إىل بطـالال الشـرط؛ ملنافاتـه  هـا   األول: اختلف الفقها    حـم اشرتاط الضماال على األمني و لـك علـى قـولني -
عدم جواز اشرتاط الضماال؛ ألنه لـن نرجح . إىل أال األمني قد رو  التزام ما ا يلزمه  ها ل اينملقتضى العقد، وا

 . الفاسدة ال  ختالف مقتضى العقد من الشروط

إنشـا  :  ـن هبا مواجهت خماطر االست مار   املصار  اإلسالميت أبرزهااملقرتحت  هنالك عد  من األ وات وا ليات -
 . حتميل املضارب عا  اإللبات، وماال الفري  ال الث، االست مار رخماطصندوق ملواجهت 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد 
 وعلى آله وصحبه أمجعني

 مقدمة

م وتترصدهم في فهي تحوم حوله إن حياة البشر بصفة عامة ال تنفك عن المخاطر
وتعكس . المالية، واالجتماعية، والسياسيةاالقتصادية، و : كافة مناحي حياتهم

المخاطر المحيطة باإلنسان جانب الخوف الذي يقابل الرجاء وهما الجناحان اللذان 
 .يسير بهما اإلنسان في حياته الدنيا

ذا قبلنا تعريف الخطر بانه  الخسارة ألي مشروع توقع فإن 1"ةاحتمال وقوع الخسار "وا 
يالزم المستثمرين  اأمر استثماري أو توقع عدم تحققه للربح أو حتى إفالسه يصبح 

 .في ظل النشاط االقتصادي المعاصر المحفوف بالمخاطر أفرادا كانوا أممؤسسات 

درء تلك المخاطر بالوسائل المشروعة أمر في اآلن ذاته يغدو البحث عن صيغ و 
مطلوب شرعا ألن الوقاية من الخسارة وهالك المال يحقق مقصد حفظ المال الذي 

 .من المقاصد الكلية للشريعة اإلسالميةيعّد 

وقواعد الشريعة تقر بل تحث على بذل الوسع في تقليل المخاطر أو الحد أو الحماية 
على أن ثمة مخاطر ال بد من تحملها وهي ما ولكن في ذات الوقت تؤكد . منها

يتعلق بمخاطر الملكية، وهو ما يصنع الفارق بين الربح الحالل نتيجة تحمل تلك 
كالفائدة من غير تحمل ألدنى المخاطر مضمون المخاطر وبين الحصول على عائد 

 .2على القرض
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حفظده مددن  :لقدد أكدد علمداء مقاصدد الشددريعة علدى أن حفدظ المدال يكددون علدى وجهدينو 
جانب الوجود مدن خدالل األحكدام التدي توجدب العمدل واالسدتثمار والتنميدة، وحفظده مدن 
جاندددددددددددب العددددددددددددم مدددددددددددن خدددددددددددالل األحكدددددددددددام التدددددددددددي تمندددددددددددع إتالفددددددددددده وتقيددددددددددده مخددددددددددداطر 

، فظالمالمنالضرورياتالتديالبدددددددددددمنهالقياممصالحالدينوالدنياحعلماءالشريعةوقدعدّ .كالهددددددددال
 وسددا  مددن بخاصددة الماليددة والمعاوضدداتبعامددة  مدددالتاالمعوبينددوا بددمن جملددة العقددود و 

 .3وجوده جانب من المال لحفظ
بمنفسددهم عددن أن يسددلكوا مددنهن الغنمددين الحصددول علددى وعدددم  ربددموالددذلك فددإن الفقهدداء 

عدددم )بدين الدربح والضدمان تحمدل مسدؤولية النشداط االقتصدادي، لدذلك رأوا عدددم الجمدع 
. مايقبددل الجمددعنهددن مددن سددلف مددن الفقهدداء واألئمددة إال فيذا هددكددان و ( تحمددل المخدداطر

وسدددملت ابدددن القاسدددم عمدددا رفدددع للقضددداء مدددن : قدددال عيسدددى: جددداء فدددي البيدددان والتحصددديل
إن الضددمان الددذي يصددنع : أمددوال اليتددامى، هددل يسددتودعها لهددم أم يضددمنها لهددم  فقددال

نها حدرام ال بعض الناس وأهل العراق أن يضمنوه أقوامًا يكون لهم ربحها وعليهم ضدما
يحددل، والسددنة فيهددا أن يسددتودعها مددن يثددق بدده إذا لددم يكددن لهددم أوصددياء، فددإن كددان لهددم 

 .4وصي لم تخرج من يده إذا كان ثقة

جعل تحمل المخاطر معيار المفاضلة بين الصيغ أهل العلك بعض بل إن 
المضاربة، : المشاركات مثل عقود ستثمارية المختلفة حيث أشار إلى أن جنسالا

أحمد أن باب  وقد نقل ابن القيم عن اإلمام. العدل أقوم غيرهمدا هيمنو   والمزارعة
 أنيستوي  :فدي المعاوضات القداعدة المؤاجرة، وجدعل وأحلمن أطيب المشاركات

 إن المنفعة المشاركات، فإن واقدع فدي جنس والرجاء،وهو الخوف انفي المتعاقد
ن، سلمتلهمدا شيخ اإلسالم حينما قد بين ذلك و . 5العدل أحسن من وهذا. تلفدتعليهما وا 

                                                           
، دراز عبدداللده يخشال:تعليق، لشريعةا أصدوال اتفي الموافق، الغرناطي اللخم موسى بن براهيمإ سحاقا  أبو ،الشاطبي3

 . 9-8، ص2ى، جالكبر  التجدارية المكتبة: القداهرة
 (.كتاب األقضية األول)، 233، ص9، جالبيان والتحصيل، (الجد)ابن رشد  4
 . 14، ص2ن، جاللهفا إغاثة. 8-7، ص2، جالموقعين الجوزية، إعالم القيم ابن: ظرنا5
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خطر التجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها : أكد على أن الخطر خطران
والخطر الثاني الميسر الذي . بربح ويتوكل على اهلل في ذلك فهذا ال بد منه للتجارة

 .6يتضمن أكل أموال الناس بالباطل فهذا الذي حرمه اهلل ورسوله
: وغيرهما  والغنم بالغرم ،الخراج بالضمان: المبدأ هو ما اختصت به قاعدتيهذا و 
بنى عليها الفقهاء فروعا ومسائل  ةل كليو ، وأصةصد شرعيامقالقواعد تمثل  ههذو 

فالربح على رأس المال . نأصال للتخري وهاوفي التطبيقات والنوازل اعتمد جزئية كثيرة
فإذا كان مضمونا من غير أدنى ( الغرم)للمخاطرة ال يكون إال بتعرضه ( الغنم)

مخاطرة فهو القرض الذي يجب أن يرده المقترض من غير زيادة ؛ ألنه يتحمل تبعة 
 .7فيجب أن يكون له غنمه هالكه وخسارته أي كان عليه غرمه

 هيكلية عمل البنك اإلسالمي وعالقتها بالضمان

بتعبئة الموارد المالية من خالل الودائع باعتبار المصرف اإلسالمي وسيطا ماليا يقوم 
والحسابات االستثمارية والجارية من الجمهور فإنه في المقابل يقوم بتوظيف هذه 
األموال من خالل شبكة من المتعاملين مع المصرف بشتى الصيغ الشرعية التمويلية 

 .واالستثمارية

مارية بمنواعها والحسابات المتمثلة في الودائع االستث ففي جانب حشد الموارد المالية
بين أصحاب هذه الحسابات والبنك اإلسالمي تتحدد الجارية فإن العالقة التعاقدية 

 :، والقرض الحسنالمضاربة، والوكالة باالستثمار: ثالث عالقات رئيسة هيب

أرباب مال، والبنك ( أصحاب الحسابات االستثمارية)ففي المضاربة يمثل المودعون 
 .والربح بينهما بحسب االتفاق .المضارباإلسالمي هو 

                                                           
 . 066، 2، جابن تيمية، تفسير آيات أشكلت: وانظر.  01السويلم، التحوط، ص: مشار إليه في  6
انظر، حسان ، حسين حامد، مقاصد الشريعة في المعامالت المالية، مجلة دراسات اقتصادية إسالمية، المعهد  7

 .جدة –اإلسالمي للبحوث والتدريب 
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عالقة وكيل بموكله ( المودع-البنك)فالعالقة بين الطرفين : أما الوكالة باالستثمار
 .وتطبق بناء على ذلك أحكام الوكالة بمجر، فيستحق البنك اإلسالمي أجر الوكالة

والثقة في  تقومان على األمانة(المضاربة والوكالة)ومعلوم بمن الحالتين السابقتين 
ال ضمان عليهما إال في حاالت التعدي 8ا يد أمانةالمضارب والوكيل، فيدهم
 :9هية كثيرة منهاقد فاعويشهد لهذا األصل قو  .والتقصير ومخالفة الشروط

 الظاهر يكذبهم حيث األمناءإال قول قبول األصل. 
 إليه الدافع بائتمان أمانةالعامل األصل. 
 حجة بال التسمع ألمين الخيانةعلىا دعوى. 
 مؤتمن على الضمان. 

 تفريط ال و بالتعد العين تلف اليضمناألمين. 
 مؤتمن على الضمان. 
 يفرط مالم ضامن غير األمين. 

: قرار رقمال، بند ثانيا من بفي الفقرة   وقد أكد قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي
: 10في القرار فقد جاء. (حسابات المصارف)الودائع المصرفية  بشمن (3/9) 68
بمحكام الشريعة اإلسالمية بعقد استثمار على  الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلياً "

( القراض)حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة 
لرأس مال ( البنك)في الفقه اإلسالمي التي منها عدم جواز ضمان المضارب 

 .المضاربة
                                                           

، والمستأجر، والمستعير، كيد الموَدع، بإذن من رب المال، نيابة ال تملكا،  وهي حيازة المال: يد األمانة 8
 لتملكل لالما ةحياز وهي: الضمان يدها ويقال. ونحوهم، والوصي، والمضارب وناظر الوقف، والشريك

: انظر. والمقترض والمالك والغاصب والمرتهن ومالشراء علىس القابض و المشتري كيد.الحائز أولمصلحة
 . 481، ص41ة، جالفقهيةواألصولي للقواعد زايد معلمة

 . 541، ص41وج.  484، ص41وج.  41، ص8وج . 14، ص7المرجع السابق، ج: انظر9
أبو ظبي  -ةالتاسع ، الدورة (حسابات المصارف)الودائع المصرفية  بشأن،  (5/9) 88: قرار رقمال: انظر10

 .م 4991  إبريل، (العربية المتحدةدولة اإلمارات )
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المضاربة من عقود األمانات، ) 11"المضاربة"لمعنى المعيار الشرعي وقد أكد نفس ا
والمضارب أمين على ما في يده من مال المضاربة إال إذا خالف شروط عقد األمانة 
فتعدى على مال المضاربة، أو قصر في إدارة أموال المضاربة، أو خالف شروط 

 (.عقد المضاربة، فإذا فعل واحدا أو أكثر من ذلك فقد أصبح ضامنا لرأس المال

الوكالة باالستثمار وكذلك و  د مخاطر متعددة في تطبيق صيغ المضاربةومن هنا تتول
ماهية ضمان قر حول االستفسار من المجمع المو في هذا السياق جاء ، و الشركة

 ؟البنك وتحديد سببه من حيث التعدي أو التقصير وترك الحيطة

وهي الخاصة بالحساب الجاري، : القرض احلسن فهي العالقة الثالثة اما 
يمثل الحساب الجاري و . مقترضالبنك اإلسالمي مقرض، و الجاري فصاحب الحساب 

لعمالئه، ويمكن للعميل االحتفاظ بممواله يقدمها البنك اإلسالمي حد الخدمات التي أ
سحب مبلغه بالكامل له ، كما يمكن لها من قبل البنكفي حسابه مع الضمان الكامل 

ء منه، أو سداد أي التزام مالي عليه من خالل حسابه الجاري في أي أو أي جز 
ك البنالعالقة في الحساب الجاري بين و  .وقت، وبمي وسيلة من وسائل الدفع

أن العميل أقرض هي فقهيا  هافيعالقة مقرض بمقترض وتكيوصاحب الحساب 
المبلغ  ال يستحق أي عائد علىو قرضا حسنا،  في الحساب للبنك المبلغ المودع

المودع؛ ألن القرض عقد إرفاق وكل قرض اشترطت فيه المنفعة للمقرض يكون ربا 
للعميل على أساس قاعدة الغنم المال المودع في المقابل يضمن أصل والبنك محرما، 
وهذا التكييف الشرعي للحساب الجاري هو ما انتهى إليه قرار مجمع الفقه .بالغرم

الودائع تحت الطلب ":دورة مؤتمر التاسع، حيث قرر بمن اإلسالمي الدولي في
سواء أكانت لدى البنوك اإلسالمية أو البنوك الربوية هي قروض ( الحسابات الجارية)

بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو 

                                                           
-المعايير الشرعية الصادرة عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة)، المضاربة  45المعيار الشرعي رقم  11

 .(مملكة البحرين
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( المقترض)لبنك وال يؤثر على حكم القرض كون ا. ملزم شرعًا بالرد عند الطلب
 .12"مليئاً 

إن الضمان في الودائع تحت الطلب ":وجاء في البند ثالثا من نفس القرار
ما داموا ( المساهمين في البنوك)هو على المقترضين لها ( الحسابات الجارية)

ينفردون باألرباح المتولدة من استثمارها، وال يشترك في ضمان تلك الحسابات 
حسابات االستثمار، ألنهم لم يشاركوا في اقتراضها وال الجارية المودعون في 

 ."استحقاق أرباحها

الحسابات الجارية أنها قروض، " 13وقد جاء في المعيار الشرعي حول القرض
 ."فتتملكها المؤسسة ويثبت مثلها في ذمتها

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 . المرجع السابق: انظر12

المعايير الشرعية الصادرة عن المجلس الشرعي، بهيئة )، "القرض" 49المعيار الشرعي رقم : انظر 13
 .(المحاسبة، مملكة البحرين
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 ماهية ضمان البنك وحتديد سببه من حيث

 التعدي أو التقصري وترك احليطة  
 :الضمان معنى

، بينما عرفه عدد وهو إطالق عام،14الكفالةبمعنى استعمل الفقهاء مصطلح الضمان 
 :من الفقهاء بتعريفات خاصة منها

عرفه بعض الشافعية .1
15

َمان  : بقولهم  ْلتاَزاما َحقٍّ ثَاباٍت فاي : ي َقال  : َشْرًعا:َ الضَّ الا
مَّةا اْلَغْيرا  َيَتَعلَّق  : ثَانايَها، و َيَتَعلَّق  باالذِّمَّةا َفَقْط : َأَحد َها: َعَلى َثاَلَثةا َأْقَسامٍ وهو . ذا

ها اْلَعْينا َكَذا : باالذِّمَّةا َواْلَعْينا َكَما إَذا َقالَ  ْن َهذا َضماْنت َدْيَنك َعَلى َأْن أ َؤدَِّيه  ما
بَّاغا  يُّ َواْبن  الصَّ : بااْلَعْينا َفَقْط َكَما إَذا َقالَ : ثَالاث َها، و َوَغْير ه َما َصرََّح باها اْلَبْنَدنايجا

َسْين   ي اْلح  ها اْلَعْينا َجَزَم باها اْلَقاضا  .َضماْنت َدْيَنك فاي َهذا
َباَرٌة َعنْ  بقولهم 16وعرفه بعض الحنفية .2 َماَن عا ْثلا اْلَهالاكا إْن َكاَن  :الضَّ َردِّ ما

ْثلايًّا َأْو قايَمتاها إْن كَ  يًّاما  . اَن قاَيما
وأطلق بعض الحنابلة معناه على معنى الكفالة حيث قال ابن قدامة  .3

َمان   مَّةا اْلَمْضم ونا َعْنه  فاي اْلتاَزاما اْلَحقِّ : 17الضَّ امانا إَلى ذا مَّةا الضَّ َفَيْثب ت   ،َضمُّ ذا
يًعا، َولاَصاحابا اْلَحقِّ م َطاَلَبة  َمْن َشاَء  مَّتاهاَما َجما ْنه َمافاي ذا  ما

                                                           
يلا َأْو فاي َحقِّ َأْصلا : بمنهاوالحنابلة عرفها الحنفية   14 مٍَّة فاي َحقِّ اْلم َطاَلَبةا باَما َعَلى اأْلَصا مٍَّة إَلى ذا َوه َو َضمُّ ذا

ابن .  183، ص7البابرتي، العناية شرح الهداية، ج.  11، ص8الكاساني، بدائع الصنائع، ج: انظر. الدَّْينا 
الحال وبمجرد ضم ذمة ألخرى والذمة قابلة اللتزام . وقد ورد فيه بلفظ الضمان 559، ص1المغني، جقدامة، 

 118، 1الرملي، نهاية المحتاج، ج: روورد عند بعضهم بلفظ الضمان أيضا، انظ عند الشافعيةمؤجال وعكسه، 
. 

، 5الغرر البهية، ج: وانظر.  151، ص1زكريا األنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ج 15

 . 498، ص5الشربيني، مغني المحتاج، ج.  419ص

 . 111، ص1، ج(دار إحياء التراث)مال خسرو، درر الحكام شرح غرر األحكام، : انظر 16
 . 559، ص1المغني، جابن قدامة،  17
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الضمان عبارة عن غرامة : 18قال الشوكاني، فوعرفه بعض المعاصرين .4
التزام بتعويض مالي : بمن الضمان 19األستاذ مصطفى الزرقاوقال . التالف

 .للغيرعن ضرر 
 :20وقد ورد الضمان في أبواب الفقه في موارد كثيرة ومتعددة منها

غل الذمة بحق وهو مشهور في كتب الحنفية والشافعية، ويعني ش :ضمان العدوان
مالي للغير جبرا للضرر الناشئ عن التعدي مما ال يرجع إلى واجب الوفاء 

 .21بالعقود
ْنَد التََّلفا باالْ "وعرف بمنه :ضمان اليد ْثٍل َأْو قايَمةَما ي ْضَمن  عا ْن ما ، وينشم 22"َبَدلا ما

 . 23الغصب والسرقة: مسوغ مشروع، مثل بوضع اليد على حق الغير بال
أو ما ، مان الناشئ عن حدوث خلل في مقتضى العقدعرف بمنه الض: ضمان العقد

تسليم المبيع  -مثاًل  -فمقتضى عقد البيع  .اتفق عليه العاقدان من الشروط الجائزة
فإن حدث خلل في ، وسالمة العوضين من العيب، وتسليم الثمن للبائع، للمشتري
 .24من ذلك وجب الضمان على صاحبهشيء 

َواْلَفْرق  َبْيَن َضَمانا ": وقد ذكر الزركشي الفرق بين ضمان اليد وضمان العقد بقوله
ي اتََّفَقا  ،َوَضَمانا اْلَيد اْلَعْقدا  َوضا الَّذا ْن اْلعا َأنَّ َضَماَن اْلَعْقدا ه َو اْلَمْضم ون  باَما ي َقابال ه  ما
َل م َقابال ه  َشْرًعا، َكاْلَمبايعا فاي َيدا اْلَبائاعا َفإانَّه  َمْضم وٌن باالثََّمنا َلْو َتلاَف اَل ( إذْ )َعَلْيها  عا ج 

ْثلا َأْو اْلقاي ْن اْلما فايها َفإانَّه  َلْو َفَسَخ َأْو اْنَفَسَخ َرَجَع إَلى َرْأسا  َوَكَذلاَك اْلم سلم، َمةا بااْلَبَدلا ما
ْنَد التََّلفا باالْ .م فايها الا اَل إَلى قايَمةا اْلم سلاْلمَ  ْن َوَأمَّا َضَمان  اْلَيدا َفه َو َما ي ْضَمن  عا َبَدلا ما

ْثٍل َأْو قايَمة  .25"ما
                                                           

 . 517، ص1ج، (دار الحديث بمصر)، عصام الدين الصبابطي: نيل األوطار، تحقيق 18
 . 4151، 1المدخل الفقهي العام، ج 19
دار : ، عمان(رسالة علمية)إسماعيل، عمرمصطفى جبر، ضمانات االستثمار في الفقه اإلسالمي، : انظر 20

 . 11-11، ص 4151/1141النفائس، 
 . 81السراج، ضمان العدوان، ص: المرجع السابق نقال عن: انظر 21
 .  555، ص1الزركشي، المنثور، ج 22
 . 551، ص41الفقهية، جمعلمة زايد للقواعد : انظر 23
 . 551، ص 41معلمة زايد للقواعد الفقهية، ج: انظر 24

 . 581، ص4السيوطي، األشباه والنظائر، جج: وانظر كذلك . 555، ص1المنثور في القواعد الفقهية، جج 25
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تكييف وضع يد البنك على أموال ) موال المودعيننوع ضمان البنك اإلسالمي أل
 (المستثمرين من حيث األمانة والضمان

ناشئ بمقتضى ، فهو ضمان قبيل ضمان العقدضمان البنك المراد بحثه هو من 
، وينشم الضمان في هذه الحالة من عدم االلتزام بطبيعة العقد ومقتضاه، أو العقد

 .بالشروط المتفق عليها
وأن يد المضارب ( المودعون)وقد سبق بمن البنك مضارب ووكيل مقابل رب المال 

يد أمانة واألصل عدم ضمان ما تحته من أموال المودعين خسارة أو نقصانا أو 
لم يتعد أو يفرط أو يخالف الشروط؛ ألن المضارب وكيل ونائب عن رب هالكا ما 

عن صاحبه، وأن المضارب المال في التصرف فخسارة المال في يده كخسارته 
والوكيل أمين األصل فيه البراءة من التهمة إال إذا قامت البينة على خالف ذلك، وأن 
أي شرط يؤدي إلى ضمان رأس المال أو الربح فيعد مخالفا لمقتضى عقد المضاربة 
فيكون باطال، بل بصير العقد برمته إلى ما يشبه القرض بعائد مضمون، وهو الربا 

ما أكدته قرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي والمعايير الشرعية  ذاهو . المحرم
 .وغيرها من المجامع والهيئات الشرعية األخرى

 
فضمانه ينحصر في حالة التعدي على األموال أو التفريط في حفظها أو مخالفة 

، وكذلك قد يلحق بمنواع كانت الوديعة مقيدة بشروط معينة شرط رب المال في حال
دي والتقصير مخالفة البنك لألعراف المصرفية التي أقر البنك العمل في ضوئها التع

وتنكس في كثير من األنظمة فيما يعرف بالشروط المصرفية التي في ضوئها تتم 
فتح الحسابات وطلب التمويالت بالصيغ المختلفة فتكون في هذه الحالة بمثابة 

أيضا مخالفة تعليمات البنك المركزي  الشروط التي ينبغي التقيد بها، وقد يكون منها
في إدارة البنك لودائع العمالء واستثمارها، أو التقصير من قبل البنك فيما ينبغي 

في القيام به في حفظ أموال المودعين وأخذ الحيطة الالزمة واتباع القواعد واألعراف 
 .استثمارها



12 
 

 :ماهية األضرار التي يضمنها البنك وشروطها وضوابطها

اتفق الفقهاء على أن المضارب إنما يمخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس 
وقد توالت عبارة . 26المال، وأنه إن خسر ثم اتجر وربح جبر الخسران من الربح

فذكر ابن الدهان أن الربح . الفقهاء في مختلف المذاهب في تمكيد ذات المعنى
ْبح إاذا وجد خسران انحصر َفبعد َما ظهر الرِّ  َيْجَعل وقاية لرأس الَمال فاي اْلم َضارَبة"

فالمقصود بالضرر الذي ينبغي تعويضه في الحاالت التي تتوافر فيها شروط . 27"فايه
ت التعدي والتقصير ومخالفة الشروط يكون لجبر رأس المال التعويض وهي حاال

المال  ؛ ألن الربح لم يحصل أساسا حتى يتم تعويضه؛ وألن وقاية رأس وليس الربح
مقدمة على توزيع الربح، كما أنه لو حدثت الخسارة من غير تعد وال تفريط أو 
مخالفة للشروط لخسر رب المال ماله في مقابل خسارة المضارب لجهده، فإن كان 

 .بتعد منه فال أقل أن يعيد لرب المال ماله

لكن قد يقال بمن العامل أو البنك في حال الخسارة قد ضيع الفرصة البديلة للمودع 
لكن الفرصة البديلة تقوم على احتمال . وهي ربح المثل في البنوك المماثلة األخرى

حصول الربح من عدمه في حال لو استثمرت الوديعة في أوعية مماثلة ، أما 
 لفعلي هاهنا هو في فوات مبلغ الوديعةالتعويض فيتعلق بالضرر الفعلي والضرر ا

 .28وليس فرصة الربح التي هي مجرد توقع

وقيمة التعويض في حاالت اإلخالل السابقة والتي يكون البنك مسؤوال عنها، األصل 
وسياسات معينة أن يتم تعويض المودع عن كامل وديعته إال إذا كان ثمة إجراءات 

ومن الناحية القانونية تتفاوت البنوك التقليدية في . تم اتخاذها على مستوى البنك
                                                           

 . 368، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج26
: وانظر.  13، ص2مكتبة الرشد، ج: صالح الخزيم، الرياض: تقويم النظر في مسائل خالفية ذائعة، تحقيق27

، 3ر الثمينة، ج، ابن شاس، عقد الجواه 89، ص0، القرافي، الذخيرة، ج 326، ص1السيوطي، األشباهج

، 2الكاساني، البدائع، ج.  31، ص1ج، ابن قدامة، المغني،  290، ص1الشيرازي، المهذب، ج.  968ص

 . 23ص
في الفقه اإلسالمي يوسف زكريا، شروط التعويض عن تفويت الفرصة : انظر في هذا المعنى بحث  28

 https://ar-ar.facebook.com/dr.yousifzakaria/posts/472164536189610:  ، على الرابطوالقانون
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نسب التعويض فالئحة نظام حماية الودائع في البحرين تنص على أن كل مودع 
ثالثة أرباع القيمة ( 1: )أحد التعويضين أيهما أقليحصل بموجب النظام على 
أما  .29خمسة عشر ألف دينار بحريني( 2)ض له اإلجمالية لجميع ودائع المعو 

أن الضمان يكون القانون الخاص بمؤسسة ضمان الودائع في اليمن فينص على 
بكامل قيمة الوديعة إذا كانت بمقدار اثنين مليون لاير أو أقل أو ما يعادله بالعملة 

أما . 30كاألجنبية، ويكون الضمان اثنين مليون لاير إذا زادت قيمة الوديعة على ذل
كانت  يكون الضمان بكامل قيمة الوديعة إذافقد نص على أنه –القانون األردني 

عشرة آالف دينار أو أقل ويكون الضمان عشرة آالف دينار إذا زادت قيمة بمقدار 
 .31الوديعة على ذلك

وذلك ومن المعلوم بمن هذا التعويض الذي يتم بموجب هذه القوانين ال يجوز شرعا؛ 
ألن مثل هذه المؤسسات تعتمد الفائدة الربوية في تعامالتها مع المؤسسات المالية 

على تممين الودائع على أساس أيضا عتمد حكومية كانت أو خاصة، كما أنها ت
عقد معاوضة يحصل فيه كل من ؛ ألنه التممين التجاري الذي منعته المجامع الفقهية

فتاوى فردية ا فاحشا وقد صدرت بتحريمه ويتضمن غرر المتعاقدين على مقابل، 
 .32ومجمعية 

                                                           
 /http://www.mohamah.net/answerعلى الرابط   9، المادة نظام حماية الودائع في البحرين: انظر29
الفصل السادس، المادة / م بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصفية اليمني1118لسنة  14القانون رقم : انظر 30

 /http://www.mohamah.net/answerعلى الرابط  .  54-4
 /http://www.mohamah.net/answer، على الرابط 51م، المادة 1111 قانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة: رانظ31

فتوى :منها الفتاوى الفردية مثلهناك العديد من الفتاوى وقرارات المجامع الفقهية في حرمة التأمين التجاري،  32
، فتاوى 211الجمال، التممين، ص :ينظر(. م1919/ه1337)مفتي الديار المصرية   :الشيخ محمد بخيت المطيعي

مفتىي الديار المصرية : فتوى الشيخ عبدالرحمن قراعةو  ([.2/6)34-32التممين، مطبوعات دلة البركة، ص 
نى اعت، وقد (م1929/ه1347)فتوى الشيخ محمد عبده (.2/7) 29فتاوى التممين، ص : ينظر(. م1921/ه1344)

دار )الدكتور عيسى عبده بهذه الفتوى وخلفياتها الثقافية واالجتماعية والسياسية في كتابه عن التممين األصيل والبديل 
رأي . 10الضرير، التأمين، ص : انظر. رأي الشيخ أحمد إبراهيم[.14، الضرير، التممين، ص  26، ص (البحوث العلمية

وى والقرارات الجماعية الفتاأما  . 10الضرير، التأمين، ص : انظر. ريرالشيخ الصديق الض.  الشيخ محمد ابو زهرة
ي ، ثم أعاد بحث الموضوع ف(م1981/ هد1361)مجمع البحوث اإلسالمية بالقاهرة في مؤتمر الثاني : فمنها والمجمعية

المؤتمر العالمي األول لالقتصاد ، لليبية بالبيضاءندوة التشريع اإلسالمي بالجامعة ا،(م1988/ هد1368)مؤتمر الثالث 

http://www.mohamah.net/answer/
http://www.mohamah.net/answer/
http://www.mohamah.net/answer/
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مقررات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية مع وحتى تصبح القوانين السابقة متوافقة 
 :فيمكن القيام بمحد األمرين

  قوم على أساس نظام التممين يمؤسسة ضمان الودائع خاص بإصدار قانون
وصدر بجوازه فتاوى كثيرة من قبل عدد  التكافلي الذي أجازته المجامع الفقهية

أسبوع الفقه : منها. من المؤتمرات والندوات العلمية وكذلك المجامع الفقهية
م وهو المعروف بمهرجان ابن تيمية، 1981الثاني المنعقد في دمشق سنة 

، والمؤتمر 33(م1981مايو )وكذلك مؤتمر العلماء الثاني المنعقد بالقاهرة 
ونقل اإلجماع على جوازه عدد من . ه1392ضًا في القاهرة السابع المنعقد أي

، وكذلك  34(41)الهيئات الشرعية كهيئة الراجحي الشرعية في فتواها رقم 
. 35الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا في تعليقه على قرار المجمع الفقهي بمكة

م وأكدت كافة القرارات والفتاوى السابقة على مشروعيته، بل تم التصريح بانه ل
وقد نص قرار مجمع الفقه  36يخالف أحد من علماء العصر في جوازه

اإلسالمي الدولي السابق على أن التممين التعاوني هو البديل الذي يحترم 
ثم أصدر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي قرارا متفردا  .أصول التعامل اإلسالمي

                                                                                                                                                                      

: توصيات المؤتمر في كتاب بحوث المؤتمر، وانظر كذلك: انظر. ( م1978/ هد1398)اإلسالمي المنعقد بمكة المكرمة 
/ هد1397)عام  11السعودية رقم  ةقرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربي([.2/8) 26فتاوى التممين، ص 

حيث قررت عدم جواز التممين ( م1977/ هد1397)لشرعية لبنك فيصل اإلسالمي السوداني قرار الهيئة ا(. م1977
قرار المجمع [.12فتاوى الهيئة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي السوداني، السؤال ].التجاري الشتماله على الغرر الفاحش

وقد جاء مؤكدا لقرار (. م1996/ هد1396)ى الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة الدورة األول
. وقد توصل إلى ذلك بإجماع اعضائه ما عدا الشيخ مصطفى الزرقا الذي تحفظ عليه. هيئة كبار العلماء ولحججها وادلتها

مجمع الفقه قرار وخاتمة هذه القرارات [. 2/4و 2/3قرار  22-18فتاوى التممين، ص : قرارات المجمع، وانظر: انظر]
 (. م1961/ هد1418)مي الدولي في دورة مؤتمره الثاني المنعقد بجدة اإلسال

 
 .0أبو غدة، عبدالستار وخوجة، عزالدين، فتاوى التأمين، منشورات دلة البركة، ص: انظر 33
 .هـ1321الدعيج، خالد بن إبراهيم، رؤية شرعية في شركة التأمين التعاونية، بحث غير مطبوع، : انظر 34
 .38، ص فتاوى التأمين 35
فتاوى التأمين، ص : وانظر. 36قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية لالستثمار، الفتوى رقم  36

الثنيان، سليمان، التأمين وأحكامه، ص : انظر. وقد خالف هذه الفتوى بعض الباحثين في التأمين(. 1/2) 80

262. 
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يات وهو نظم جوانب التممين التعاوني في واحد وعشرين مادة و أربع توص
 .في دورته الحادية والعشرين بمدينة الرياض 122القرار رقم 

صندوق ضمان الودائع المصرفية ، سلكه السودان حينما أصدر قانون وهذا ما 
 ، فقد جاء في الفصل الثاني بعنوان37م1998المسمى بقانون الودائع المصرفية لسنة 

 :ما يلي" أنشاء الصندوق واغراضة وسلطاته"

ويكون هيئة مستقلة " صندوق ضمان الودائع المصرفية " صندوق يسمى ينشا  .1
 .ذات شخصية اعتبارية

يكون المركز الرئيسي للصندوق بالخرطوم، ويجوز له ان ينشئ فروعا او وكاالت  .2
 في واليات السودان األخرى

 :تكون للصندوق األغراض االتية: أغراض الصندوق 
 .19احكام المادة  ضمان الودائع بالمصارف المضمونة وفق .1
 .حماية حقوق المودعين واستقرار وسالمة فلمصارف المضمونة وتدعيم الثقة فيها .2
جبر اإلضرار عند وقوعها يتعاون وتكافل يبن السلطات النقدية والمصارف  .3

 والمودعين أنفسهم،
 : نشاء وادارة محافظ التكافل االتيةا .4

 (اوال)  محفظة التكافل لضمان الودائع الجارية واالدخارية وتكون المساهمة فيها
 للمصارف والحكومة والبنك فحسب 

 (ثانيا ) محفظة التكافل لضمان ودائع االستثمار وتكون المساهمة فيها
 ألصحاب ودائع االستثمار فحسب

  ( ثالثا ) محفظة التكافل لجبر حاالت اإلعسار المالى النهائى وتكون
 .مساهمة فيها للمصرف والحكومة والبنك فحسبال
  أو يمكن إضافة بعض المواد الخاصة بإنشاء محافظ تممين تكافلية لضمان

الودائع دون استحداث نظام جديد، فيصبح النظام ينظم حماية الودائع في 

                                                           
 http://www.cbos.gov.sd/node/283انظر القانون على الرابط   37
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البنود التقليدية واإلسالمية، على أن تشرف على ذلك هيئة شرعية متخصصة 
فتوى من أعلى مرجعية في البالد ، ويقع التدقيق الشرعي ويصدر به قرار أو 

وهو ما سلكه . الالزم كما هو الشمن في كل العمليات المصرفية اإلسالمية
حينما أصدر القانون المعدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة  األردن
م حيث عدا فيه بعض المواد بحيث تشمل عمليات المؤسسة البنوك 2113

التعامل بالفائدة الربوية، كما أنه صص موادا لذلك ليس فيها اإلسالمية وخ
 39اعتمد في تلك المواد على صيغة التكافل حيث نص التعديل في المادة 

لضمان الودائع في البنوك اإلسالمية ينشم في المؤسسة "من القانون المعدل 
لدى البنوك اإلسالمية يتمتع بشخصية يسمى صندوق ضمان الودائع صندوق 

يقوم هذا الصندوق على مبدأ التكافل والتعاون وما يدفع . عتبارية مستقلة ا
للصندوق من البنوك اإلسالمية وأصحاب الودائع والمؤسسة يكون على سبيل 

 .التبرع
  الودائع وكذلك توزيع األرباح ومجابهة اتباعها لضمان يتم ومن األنظمة التي

مخاطر االستثمار في البنوك اإلسالمية جملة من المخصصات، ومنها ما 
هو مخصص لتوزيع األرباح أو لمعدالته في السنوات التي تنخفض فيه نسب 

وما أضيف إلى ذلك من قبل بعض البنوك ومنها . األرباح في البنك أو تنعدم
ردني الذي أنشم حسابا خاصا لضمان مخاطر تجربة البنك اإلسالمي األ

م إلى تكوين صندوق مشترك لضمان مديني 1994تفطن عام االستثمار، 
 38الصندوق التبادلي لتممين مديني البنك"البنك باسم 

 اجتهادات يف احللول املقبولة شرعا لتضمني املضارب
متنوعة ومقترحات فقهية ت داجتهاار مسيرة المؤسسات المالية اإلسالمية ظهرت عب

وهذه االجتهادات . سواء أكان مضابا أم وكيال ام شريكا لتضمين األمينشرعية 
بعضها يصلح للبنك كمضارب أو وكيل استثمار، والبعض االخر يصلح للمضارب 

                                                           
منذر قحف ، ضمان الودائع في المصارف اإلسالمية في األردن، بحث مقدم لمؤسسة ضمان الودائع في  38

 . 2111األردن، نوفمبر 
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ونستعرض تلك االجتهادات بشكل . أو الوكيل أو الشريك المستثمر ألموال البنك
 .موجز

وقد ظل موضوع ضمان المضارب محل نقاش بين الفقهاء المعاصرين منذ التكييف 
الشرعي لتلقي الودائع على أساس المضاربة في بدايات العمل المصرفي اإلسالمي 

ألن المضاربة ( البنك)فقيل حينها بضمان المضارب . في ستينيات القرن الماضي
اء قياسا على تضمين الراعي هي مضاربة مشتركة وليست فردية كما عرفها الفقه

المشترك وتضمين الصناع، وقيل بتضمين المضارب بناء على أن القواعد المحاسبية 
الدقيقة تستطيع أن تتوقع الربح بدقة كبيرة جدا، وقيل بجواز ضمان العائد الثابت في 
المشروعات االستثمارية؛ ألن شرط الحصة الشائعة في الربح هو اجتهاد فقهي ال 

 .  النصوص الشرعيةتسنده 

لكن ثمة آراء فقهية معاصرة حاولت أن تجتهد في تقدم بدائل شرعية لضمان 
المضارب وتعمل تلك البدائل على التقليل من مخاطر ادعاء الخسارة أو عدم الربح 

 في مشروعات 

 بعقد منفصل ومن غير اشتراط( المضارب أو الشريك)ضمان الوكيل  .1

نص المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، في 
ال يجوز الجمع بين الوكالة والكفالة )  2/2/2بند  –الضمانات : المعيار الخامس 

في عقد واحد؛ لتنافي مقتضاهما، وألن اشتراط الضمان على الوكيل باالستثمار 
سبب ضمان األصل مع الحصول على عائد يحّول العملية إلى قرض بفائدة ربوية ب

أما إذا كانت الوكالة غير مشروطة فيها الكفالة، ثم كفل الوكيل من . االستثمار
يتعامل معه بعقد منفصل فإنه يكون كفياًل ال بصفة كونه وكياًل، حتى لو عزل عن 

 (.الوكالة َيبقى كفيالً 
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فإنه  يهوبناء عل.39كوالمضارب والشريك كل منهما وكيلكما نص الفقهاء على ذل
الوكيل مضاربا كان أم شريكا بعقد منفصل عن يضمن أن  -وفق هذا االتجاه–يجوز 

بحيث تبقى الكفالة سارية حتى لو تم عزل المتعاملين معه عقد المضاربة أو الشركة 
 .الوكيل عن العمل

الصعب قبول تجاوز اإلجماع على منع ضمان المضارب أو الشريك أرى أنه من و 
بمجرد عقد جانبي حتى ولو كان مستقال ورقيا؛ إذ أن العقود النمطية تجعل مثل هذه 
التفاهمات الجانبية والعقود المستقلة أمرا معروفا فيتم التعامل معها على أنها شروط 

 .جعلية اتفاقية وكذلك يتم تفسيرها عند التنازع

 تطوع األمين بالتزام الضمان .2

ويدخل في يد األمانة المضارب والشريك وغيرهما من أهل األمانة والثقة فضمانهم ال 
وقد نقل الدكتور نزيه حماد في كتابه . يكون إال بالتعدي والتقصير ومخالفة الشروط

نصوصا كثيرة عن  40"صحة تضمين يد األمانة بالشرط في الفقه اإلسالمي"القيم 
فقد نقل عن . هاء وخاصة المالكية بجواز تطوع األمين بالتزام الضمان بعد العقدالفق

ابن رشد الجد أن العقد إذا سلم من الشرط وألزم العاقد نفسه طواعية من غير 
: ونقل عن ابن زرب. مواطئة التزمه ؛ ألنه من المعروف الذي أوجبه على نفسه

فيجب على هذا القول الضمان : له أنه لو تبرع بالضمان وطاع به لجاز ذلك، قيل
إذا التزم الضمان طائعا : في مال القراض إذا طاع به قايضه بالتزام الضمان ؟ فقال

 .41بعد أن شرع في العمل فما يبعد أن يلزمه

                                                           

 03/  5البن قدامة،  المغني، و 751/  8، البحر الرائق شرح كنز الدقائق:انظر39

 
 .م2666/هـ1326، 2ط –مطبوعات المعد اإلسالمي للبحوث والتدريب بجدة 40
 .وقد أشار الباحث إلى مظانها في كتب الفقه 20النصوص الفقهية في المرجع السابق، ص : انظر 41
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بل إن بعض فقهاء المالكية ذهبوا إلى صحة تطوع األمين بالتزام الضمان عند العقد 
أنه أملى عقدا بدفع : ) المطرف بن بشيركما نقل ابن عتاب عن شيخه أبي 

الوصي مال السفيه قراضا إلى رجل على جزء معلوم، وأن العامل طاع بالتزام 
وصحح ابن عتاب مذهبه في ذلك، ونصره بحجج بسطها، . ضمان المال وغرمه

واعترض غيره من الشيوخ ذلك . وأدلة قررها، ومسائل استدل بها، وقال بقوله فيها 
وفي سماع ابن القاسم ما يشهد لصحة االعتراض . التزامه غير جائز: لوقا. وأنكره

 .42(وفي رسم الجواب من سماع ابن القاسم ما يؤيد صحة قوله. على ابن بشير

 تضمين يد األمين بالشرط .3

يد "بما في ذلك الوكيل، والمضارب، والشريك، وغيرهم ممن تجمعهم صفة 
ي بحثه آنف الذكر أقوال العلماء في عرض فضيلة الدكتور نزيه فوقد ". األمانة

وهي . 43تضمين األمين بالشرط وسملخصها منه كما أوردها من كتب الفقهاء
 :على ثالثة أقوال

وهو قول الحنفية والمالكية، . االشتراط باطل لمنافاته لمقتضى العقد: القول األول
وحكي عن الثوري . والشافعية، والحنابلة في المعتمد المشهور في مذاهبهم

سحاق النخعي وابن المنذر الشيء إذا كان حكمه في : قال الخطابي. واألوزاعي وا 
التعليل قال فقهاء  وبهذا. األصل األمانة فإن الشرط ال يغيره عن حكم أصله

 .المذاهب األربعة في المعتمد من أقوالهم
وهو قول قتادة وعثمان البتي وعبيد اهلل . أن الشرط صحيح ملزم: القول الثاني

بن الحسن العنبري وداود الظاهري وأحمد في رواية عنه والمالكية في غير 
ن المتمخرين المشهور والحنفية في المرجوح وهو المذهب الذي رجحه الشوكاني م

 ".المسلمون على شروطهم"للقاعدة 

                                                           
 . 20-20منقول من المرجع السابق ، ص  42
 . 10-33المرجع السابق ، ص : انظر 43
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اشتراط الضمان على األمين ألمر خافه فيلزمه الشرط إن تلفت  :القول الثالث
وهو قول مطرف من . العين في ذلك األمر الذي خافه ، أما فيما سواه فال 

 .أصحاب مالك
عن رأيه وقد رجح الدكتور نزيه القول الثاني بجواز اشتراط يد األمانة ودافع 

ولكن رغم إدخاله المضارب والشريك والوكيل  .بحجج أوردها مفصلة في كتابه
في جواز اشتراط تضمينهم باعتبار أن يد األمانة تشملهم إال أنه حصر ضمانهم 

أي جعلهم متحملين لتبعات الهالك الكلي أو الجزئي للمال الذي " المتلفات"في 
رد مثل التالف إن كان المال مثليا أو  حازه األمين في عقد األمانة بحيث يلتزم

وعل ذلك يصرح الدكتور نزيه بمن المضارب ال يغرم شيئا . قيمته إن كان قيميا
من الخسارة والنقصان في رأس مال المضاربة بدون تعديه أو تفريطه إذا اشترط 
عليه الضمان؛ ألن ذلك الغرم خارج عن موجبات ذلك الشرط أصال باإلضافة 

وهذا الرأي هو المتوافق مع األصول والقواعد . 44سائغ شرعا إلى أنه غير
ن  ال ينسجم مع االتجاه العام الذي سار عليه الدكتور نزيه في كان الشرعية وا 

بحثه، فالتفرقة بين ضمان المتلفات وهالك مال المضاربة لم أجد له ما يسنده في 
 .البحث

وهو مما قررته المجامع الفقهية والمعايير الشرعية : ضمان الطرف الثالث  .4
كانت إذا ولكنه بديل وحل غير عملي ال يصلح إال . وفتاوى الهيئات الشرعية

الدولة طرفا فتضمن بعض الشركات لديها حينما تقوم بتنفيذ مشاريع تعود بالنفع 
بالتبرع أما أن يقوم شخص . في النهاية على البالد والعباد وتقدم خدمة للمجتمع

بالضمان في مشاريع تجارية ربحية تدر أمواال طائلة ألصحابها دون أن يكون له 
مصلحة في ذلك ويقدم ذلك الضمان ويعمر ذمته به فممر مستبعد في عالم المال 

 .واألعمال اليوم
 دعوى الخسارة تحميل المضارب عبء اإلثبات .5

                                                           
 . 06المرجع السابق، ص  44
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للمؤسسات المالية مؤتمر الفقهي الثالث للهذا الموضوع المحور األول مثل 
هـ 0341،في الذي نظمته شركة شورى لالستشارات الشرعية  اإلسالمية

 .وقد عرضت فيه أربعة بحوث علمية.م، في دولة الكويت2669/
  أن عبء اإلثبات على المدعي أما األمين  رأى فضيلة الشيخ المنيعوقد

ذا أقام المدعي البينة فإنه  مفإنه مصدق في قوله بعد التعدي والتفريط، وا 
أما إن كان .سيكون على األمين اليمين على ما تقتضيه قواعد الشريعة

هناك قرائن قوية عند المدعي بمن هالك المال أو خسارته بسبب من 
ال كان ضامنا  .45األمين فإن عبء اإلثبات يكون على األمين وا 

  إلى أن صواب القول بنقل عبء التكليف فإنه خلص  الدكتور نزيهأما
دعاء التلف والخسارة من أرباب األموال ابإقامة البينة على صْدقا 

إلى المضاربين والوكالء بمجر الذين ( أصحاب الودائع االستثمارية)
يتولون إدارتها، ألنه السبيل األمثل والحّل األفضل لرفع الجور والظلم عن 

نصاف ا لمضاربين والوكالء من جهة أصحاب المال من جهة وا 
ويستلزم ذلك أن يقول أيضا بنقل عبء اإلثبات على الشركات .46ثانية

واألفراد التي تمولها المصارف اإلسالمية بصيغة المضاربة لكونها في 
هذه الحالة أرباب أموال والشركات المستثمرة مضارب ويصدق عليها نفس 

 .التعليل الذي أورده فضيلة الدكتور نزيه
 الدكتور عبد الستار فيرى نقل عبء إثبات عدم التعدي أو التفريط  أما

 .47لألمين بالشرط وذلك للحاجة الكلية للمؤسسات المالية
  وقد أسهب الدكتور حسين حامد حسان في بحثه في نقل الشواهد واألدلة

على جواز نقل عبء اإلثبات على األمناء فيما يدعونه من تلف األموال 

                                                           
 .انظر بحث فضيلة الشيخ عبد هللا المنيع المقدم إلى مؤتمر الفقهي الثالث 45
 .المقدم إلى مؤتمر الفقهي الثالث الدكتور نزيه حمادانظر بحث فضيلة 46
 .المقدم إلى مؤتمر الفقهي الثالث الدكتور عبد الستار أبوغدة انظر بحث فضيلة 47



22 
 

ة استثماراتها، وهي النظرية التي كان يرددها فضيلته منذ التي يتولون إدار 
 .48فترة طويلة

وبعد المناقشة المستفيضة فقد توصل المشاركون في المؤتمر بخصور موضوع 
إلى  عبء اإلثبات في دعاوى التعدي والتقصير في المضاربة والوكالة باالستثمار

 :ما يلي

 :أوال
األصل قبول قول المضارب وكذا الوكيل باالستثمار، واألخذ به في نفي   .7

الضمان عن نفسه في حالة هالك شيء من األموال التي يستثمرها أو خسارته بمجرد 
ادعائه أن ذلك إنما وقع من غير تعّد منه أو تقصير، دون مطالبته ببينة على صدق 

بينة، إذ البينة على المدعي، واليمين على باعتباره مدعى عليه، فال يطالب بال)دعواه 
البينة على تعدي المضارب أو  -وهو المدعي–فإن أقام رب المال (. المدعى عليه

 .الوكيل باالستثمار، صار ضامنا

غير أن استصحاب هذا األصل إنما يسوغ األخذ به والتعويل عليه في النظر   .2
فإذا . ورع عن أكل مال الغير بالباطلالفقهي إذا غلب في الناس الصدق واألمانة والت

 -وهي األمارة الظاهرة التي تدل على صورة الحال–تغيرت الحال، فإن داللة الحال 
مقدمة على األصل عند تعارضهما، ألنها قرائن قوية، وشواهد قائمة تنبئ بحدوث 
أمر يغير حالة األصل، فتكون بمثابة دليل على عدم صدق من يتمسك بذلك 

وهو صاحب  –هذا يترجح في الحكم جانب من شهدت له من المتداعيين ول. األصل
على من شهد له استصحاب األصل، ويكون القول قوله في ذلك، ما لم يقم  -المال

العلم " البينة على صدق ادعائهم، إذ ( الوكيل باالستثمار/المضارب)أولئك األمناء
من الظن الحاصل  الحاصل اعتمادا على القرائن واألمارات الظاهرة أقوى

 ".باستصحاب األصل
                                                           

 .إلى مؤتمر الفقهي الثالث المقدم الدكتور حسين حامد حسانانظر بحث فضيلة 48
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كما أن العمل بهذا األصل مقيد بمن ال يكون مخالفا للعرف، فإذا جرى عرف   .0
حتى يقيم البينة على صدق  ( الوكيل باالستثمار/المضارب)الناس بعدم قبول قوله 

ادعائه عدم التعدي أو التقصير، فإن وصفه وحكمه الشرعي ينقلب من مدعى عليه 
ع أمرا خالف األصل، فال يقبل قوله إال إذا أقام البينة على صدقه، ألن إلى مد

الوكيل /المضارب)داللة العرف أقوى وأظهر من استصحاب أصل براءة ذمة األمين "
 ".عند تعارضهما( باالستثمار

والمراد بالتهمة  –كما أن العمل بهذا األصل مقيد بانتفاء التهمة عن األمين   .4
في ادعائه عدم ( الوكيل باالستثمار/المضارب)م صدق األمين رجحان الظن بعد

إذ التهمة موجب شرعي لنقل عبء اإلثبات من أرباب المال   -التعدي أو التقصير 
إلى األمين الحائز إذا ادعى أن ذلك إنما وقع بغير فعله أو تسببه، وهي متحققة في 

ستثمار والمتوقع منه هذه القضية، إذ إن من المفترض في المضارب والوكيل باال
العرفية الظاهرة حفظ رؤوس األموال المستثمرة من   بحسب المعهود والدالالت

كما هو مقرر في " قول المتهم ليس بحجة"الخسارة، وتحقيق األرباح والمكاسب لهم، و
 .القواعد الفقهية

 وأيضا فإن المصلحة موجب شرعي لنقل عبء اإلثبات إلى هؤالء األمناء، وذلك  .5
لحماية أموال المستثمرين من التوى والخسارة عند ادعاء المضارب أو الوكيل 
باالستثمار هالك أموال المستثمرين أو خسارتها إذا علموا أنهم مصدقون في نفي 
الضمان عن أنفسهم بمجرد ادعائهم ذلك ، من غير تكليفهم إقامة البينة على صدق 

 .ادعائهم

وه به يختلف تماما عن القول بتضمين المضارب أو المن  إن نقل عبء اإلثبات:ثانيا
يقتضي تحميله تبعة الهالك والخسارة مطلقا، أو تحميله  الوكيل باالستثمار ، الذي 

 .ضمان فوات الربح المتوقع، فذلك محظور قطعا، ألنه يتنافى مع قاعدة الغنم بالغرم
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ي تنمية األموال يرجع في تحديد وقوع التعدي والتقصير إلى أهل الخبرة ف:ثالثا
يعهد إليهم بالنظر في الموضوع، وتقرير وقوع ذلك أو عدمه  واستثمارها ، فهم الذين 

، ثم تقرير ما يترتب من تبعات وضمانات على األمناء المتعدين أو المفرطين 
 .بحسب العرف التجاري السائد

التحكيم  المؤتمر المؤسسات المالية اإلسالمية أن تضمن عقودها شرط  يوصي:رابعا
فيما ينشم من نزاع في هذا األمر مع عامة عمالئها، وتعيين المركز اإلسالمي 
الدولي للمصالحة والتحكيم في عقودها الدولية، إذ يتوافر في هيئة التحكيم األهلية 

 .الشرعية والخبرة والدراية و الموضوعية العملية في مجال النزاع في هذا األمر

في تقديري يصلح في حال ادعاء المضارب الخسارة الكلية  لعل ما اتجه إليه المؤتمر
أما في حال عدم . أو الجزئية للمال من غير تعديه أو تفريطه فيطالب بإثبات ذلك

تحقيقه للربح فإنه مصدق في ذلك وال يطالب بإثبات عدم تعديه أو تفريطه إال إذا 
ات المماثلة في ظروف كانت هناك قرينة قوية تدل على تقصيره مثل تحقيق االستثمار 

 . متشابهة ألرباح خالل نفس الفترة
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 رحيمبسم اهلل الرحمن ال
 :مقدمة

أنووف  وور حيوور حى ووا  لوو  بحوو      موون  الوهلووا الولوو موضوووا البحوو  بوو  يبوو و موون 
المقووورر اووور ىد أن يووو  الموووين  والووو ي يمضلوووف البنوووإ  ووور موضوووو نى     ضووومن     ووور حىلوووا 

بيو  . مى  حت ي ه من أمووا   ن اوىن مضوىربىد ال قصير وال ع ي  أي  ر حىلا سوء اس ضمىر 
ال ر  ح ىج مزيو اد مون  ا يااف أن لف من ال وانب والمسىئ  الاىئااأن ال أم   ر الموضو 

النظور والبحو  الم وروب وبةىصوا  ور ضووء المسو   ات الم سوىر ا ال ور  اوا  البيئوا ال ور 
 عوو  أمىنووا الم مووق الموووبر   رحووف ي ووري  ي ووى ال مويوو  ااسووامر المعىصوور  الموور الوو ي 

ن اوىن و .  ل  بسى  البحو  و ابوا ااراء وال اوىر   و ر اااوىرإ  لو  أن هو ا الموضووا وان
و لوو  البىحوو  أن يرا وور . موضووو ىد واحوو اد    أنووف  و و  ووينه و ووف  ق وور وو ووف اب صووى ي

 .ه ين البع ين ح   يأ ر بحضف م اىماد 
و زي اهلل أمىنا الم مق ةيراد  ل  مى ب م ف من نقى   وهريا ينبغر  ل  البىحو  أن 

 :و ن ظم ه ه الوربا  ل   لإ المحىور. يراه   يراد بىلمعىل ا يغ ي ى  وأن يضيف  لي ى مى
 .و البع  ا ب صى ي  ر الموضوا1
 .سامر وأهم بوا  ه وأصولفاو  لسفا ال موي  ا2
 .و صيغ ال موي  ااسامر وموبق المضىربا بين ى3
 .و البنإ بين المىنا والضمىن4
 .و السبىب ال ر  حي  البنإ من أمين لضىمن5
 . ل  من يقق  بء  ضبىت سوء ا س ضمىر من   مف و6
 .و الضرار ال ر يضمن ى البنإ المسرء لاس ضمىر7
 .و ال  ا المنو  ب ى  ح ي  المسئوليا و ل  من  قق8
 .و الةى ما9
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 البعد االقتصادي 
 يف قضية ضمان البنك عن إساءته يف استخدام األموال

 ر  لوو   هوون الووبعن موون أن بضوويا ضوومىن المقصووو  موون هوو ه الفقوورإ   ووق مووى بوو  ي بووى
البنووإ أو  وو م ضووومىنف هوور بضوويا  ق يوووا بىنونيووا  حسوووب  والحوو  أن ووى ب ووووار  لووإ بضووويا 
اب صوى يا بىل ر وا الولو   ويافور أن وى   عىمو   اةو  صوميم الوابوق ا ب صوى ي  مموضاد  ور 

 يا  ات الهميا ويافر أن ن رإ أن ا  الم غيرات ا ب صى. ال مى  ال مويليا وا س ضمىريا
موى    وا  ن وىج  ون  وو ر م  لبوف السوىم الم مضو   الابيرإ   وبف  ل   لوإ الناو ا وال

وان ا لوووم   وووو ر للماوووروا ا سووو ضمىري  أي،وووى اوووىن م ىلوووف  وأي،وووى اوووىن ح موووف  . (1) ووور ال مويووو 
 .مصى ر  مويليا افئا  لن يا ب لف الو و   وان ا و    سر ىن مى يفا  ويزو 

ةىصوووا وا   مى يوووا  رإ أن  لووو  المموووو   وراد بوووىرزاد  ووور الحيوووىإ ا ب صوووى ياوأن نووو 
 ىموا  و ليوف أن يقووم ب و ا الو ور باو   ى ليوا  مون ةوا   وظيفوف لموى ل يوف مون أمووا    موى 

مى ب  ع ى  ل  من يوظف ى ويحسن اس غال ى وح   يقوم ب  ا ال ور الم م  لوف   ن . بنفسف وان
اوو  مووى هووو م ووىئ موون وسووىئ  للحفووىظ  لوو  مىلووف  وأن ي حووو  لووف لووم ياوون  ليووف  أن يح ووى  ب

وب حقيو  . (2)ض  المةى ر الع يو إ والم نو وا ال ور  حوي  بىلناوى  اان وى ر مون او   ىنوب
 لإ للممو   ل  الحو  المع وو  نزيو  منوف هوى م الةووف القى و   لو  مىلوف  والو ي   ا و و  

ومون الم وم او لإ   راإ أن المسو ضمر   لن يق م  ل  ا سو ضمىر بنفسوف أو  ون  ريو  حيوره 
الوو ي ي ووول   وظيووف الموووا  و اووغيل ى موون ةووا  الماوورو ىت ا سوو ضمىريا المة لفووا يوو  ي 

وبو   هبوت بعون المو ارم ا ب صوى يا  لو  ا  بوىره . هو ااةر  وراد اب صى ي،ى بىلغ الهميا
الاووووةر بوووو رات  وبوووو  يم لووووإ هوووو ا. محووووور ال نميووووا ومحرا ووووى  و لوووو  اا ى ووووف   قوووو م الوووو و 

اس ضمىريا هىئلا لان  عوزه الموا  ال ر  مانوف مون  وظيوف هو ه القو رات  وهنوى  وأ ر أهميوا 
 . مليا ال موي 

                                                 
 .م2112اوبر  نيى  ا ب صى  ااسامر و أصو  ومبى ئ   ار الفار ال ىمعر ااسان ريا  .   (1)
ي عورن الناوى  ا ب صوى ي وةىصوا منوف ال موويلر للع يوو  مون المةوى ر   ي وى المةوى ر الةابيوا والمةووى ر  (2)

 بوو  السوو ىر أبووو حوو إ  أسووىليب حمىيووا رأم . ينظوور  . الوو .. ا ئ مىنيووا ومةووى ر ال ضووةم والمةووى ر السوووبيا
أحمووو   لووور  بووو  اهلل  ال حو وووىت .    328الموووى   م لوووا ا ب صوووى  ااسوووامر  بنوووإ  بووور ااسوووامر  العووو   

 .322الب يلا  ن الضمىن  ر الماىراىت والصاوإ ا س ضمىريا  م لا ا ب صى  ااسامر  الع   
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وهوو ا المسوو ضمر  الوو ي يمضوو  أحوو  رانوور  مليووا ال مويوو   ح وو  يقوووم بوو وره لووف م ىلووب 
وهوو  ي ب أن  لبر بىلاا  الو ي ي علوف يقبو   لو   ملوف ب موا وناوى   بو  وانو  ىا حميو  

ال بىء ال مويليوا الملقوىإ  لو   ى قوف بو ر ااماوىن  سوواء مون ةوا   بىل بق ينزا  ل   قلي 
وائوو   لوو  مو ب مسووئولي ف  مووى  حوت يوو ه موون أموووا  أو مون ةووا  مووى ي حملووف للمموو  موون  

وبووىل بق  هنووف لوون . لووو زا   نووف اوو   ووبء و  نووب اوو  مسووئوليا وي منوور أن. هوو ه الموووا 
ف  لووإ  وان    ووو بوو لإ يظلووم ال وورف الضووىنر  وموون ضووم   وبووف العمليووا ي ووىب  لوو  اوو  م ىلبوو

  وان   لوون يقوو م  لوو   لووب لانووف   يحوورم موون  لبيووا اوو  م ىلبووف .ال مويليووا  ووى اد أو   وواد 
وافووووىءإ نظووووىم ال مويووو     سوووو   ووور الوبوووووف  نوووو  نق وووا ال وووووازن بووووين . المووووا  موووون الغيووور

وال ور  نو هى . ممان من ال لبوىت وا ح يى وىت ال ر ين  وال ر  حق  ل مى معىد أبص  ب ر
 .  ياعر أح   ر ر  مليا ال موي  أنف  ر موبف حبن وظلم من ال رف الضىنر

والسووو ا  الم وووم الووو ي ي ووورئ نفسوووف هنوووى ونحووون بصووو    نزيووو  هووو ا الاوووام  لووو  بضووويا 
ام المووووا  ضووومىن البنوووإ اأحووو   ر ووور  مليوووا ال مويووو  مموووضاد المسووو ضمر  ووون اسوووىءإ اسووو ة 

ه  من النىحيا ال  بيقيا  و و  ماوالا  عليوا : هوإ  ن  ل نى مال ومسئولي ف  ن ال عوين
ب وو ا الاووأنب بعبووىرإ أةوورب  هوو  هنووىإ  مليووىد  سووىءإ  وور اسوو ة ام الموووا  موون ببوو  البنوووإ 
ااسووامياب وان ا اىنووت   مووى أح ىم ووىب ومووى أاضوور م ووى ت وبو  ووىب ومووى هوور ااضووىر السوولبيا 

وايووف  مووت الموا  ووا العمليووا ل لووإ الماووالاب ومووى مقوو ار الن ووىئ  وور ال وور ن مووت  ن ووىب 
 بموا    ى

أسوووئلا   يووو إ ن ووو  مووون الم وووم  ن لوووم ياووون مووون الضوووروري أن  و ووو    ىبوووىت واضوووحا 
وام اىن يوود  الاى وب أن لوو أ يحوت لوف المعلوموىت الموضقوا ال ور  مانوف مون اا ىبوا . حيىل ى

    المماون و لوم يو مان مون الحصوو  والوصوو   لو  لانف و مق ب   ال.  ل   لإ ال سى  ت
لوو اوىن هنوىإ  اليوف مون أمىنوا الم موق لوبعن البوىحضين  أنوام اىن يو  .  لإ المعلومىت

ب و ه القضويا بىلا ىبوا  ور هو ا الاو  العملور  ح و    ضوا  ممن ل م اح اىإ مبىار و ملر
ظريا وا س ن ىج النظري  هننى   ومن النىحيا الن. أبعى  ه ه الماالا  مليىد وليم  ق  نظريىد 

نس بع  وبوا ه ا ال صرف السرء مون البنوإ   ور ظو  ضوعف الووازا الو ينر لو ي الوبعن  
و ور سوبي   لوإ بو  ي عو ب . و ر ظ  ا ن  ىا المحموم نحو  حقي  أبص  العوائ  والربوىئ

ن الاورو  البنوإ ويسورء اسو ة ام المووا    ن بىاهموى  وال قصوير أو بىل عو ب وال  وىوز  و
و  اووإ أن  لوإ السوولوإ بمووى ي لبووف . والصوو  الم نيووا المعرو ووا والحىامووا  ور هوو ا الم ووى 
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مووون منىز وووىت و وبوووف لاسووو ضمىرات يلحووو  أبلوووغ الضووورار بىلوضوووق ا ب صوووى ي للبلووو  الووو ي 
 لو  ضوعف و ةلفوىد  وو   ةلوف    لحو  بوف ضوعفىد .  ظ ر و اضور  يوف مضو   لوإ ال صور ىت

والغىلب  ر  ىلمنى ااسامر المعىصور هوو وضوق  ق ا ب صى ي السىئ والنى يعلم أن الوض
 .ال ةلف ا ب صى ي وال ي   يمان ال ةلر منف  ر ظ  أزمىت مىليا  حي  بف

ومن هنى اىن ال ا ب  ر ه ا الم وى   و  ة يور  لو  المسو وب ا ب صوى ي  ولويم 
راج هوو ا الموضوووا امحووور وبىل ووىلر   يووم أهميووا   .  قوو   لوو  المسوو وب الفق وور والقووىنونر

مسو ق   لو   و و  أ موى  الوو ورإ الحىليوا للم موق  و سو  أن نصوو   يوف مون ةوا  البحوو  
و ابا ال اىر  ر الم اةات  ل  موبف يحق  لنى مى نصبو  ليوف مون  قو م اب صوى ي  ور 

 .ظ  حفىظنى  ل  الحاىم الاور يا ال ر  ضب  ه ا الموضوا
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 فلسفتهالتمويل اإلسالمي ـ أصوله و
الاام  ن ضمىن البنإ ااسامر  ر حوى   سوىء ف اسو ضمىر أمووا   مائوف هوو اوام 

وينبغوور  نوو  الحوو ي   وون هوو ه ال زئيووا ومضل ووى . موون موضوووا الوور ابيوور  وور  زئيووا  ر يووا
سوووامر و لسوووف ف وأصوووولف  وان ا أر نوووى مزيووو اد مووون ال أصوووي   علينوووى أن ااس حضوووىر ال مويووو  ا
مر بوووو وره مووووى هووووو     وووورا موووون  ووووروا   يوووو إ لاوووو رإ ا ب صووووى  سوووواانوووو رإ أن ال مويوووو  ا

ااسامر  ومن ضم  هنف  ن  البح   ر ال موي  ااسامر ي ب اس حضىر ا رإ ا ب صى  
وان ا اوئنى الوصوو   لو  نق وا الصو   علينوى أن نو رإ . ااسامر ب  ورهى وسىب ى و رو  وى

الع يوووو  موووون النظمووووا ااسوووواميا  أن ا ب صووووى  ااسووووامر  ن هووووو    نظووووىم أو ب ووووىا موووون
وموون يعوور  لووإ يوو رإ موو ب ا  سووى  المم وو   لوو  اوو  أبعووى  الاوووريعا . المنبضقوا موون الاوووريعا

ااساميا الرأسيا وال قيا   ا او و  و   ضوىرب و لو  سوبي  المضوى  ن و  بى و إ العو   بو  
يوا سوورإ الح يو  وبونر   . اون أهم بى  إ حىاما لل اريق ااسامر من أبصىه  ل  أبصوىه

 . هن الرس  والا ب السمىويا مى  ىءت    من أ    و ي  ه ه القى  إ
و اوووووق هووووو ه القى ووووو إ أضوووووواءهى  ووووور اووووو   نبوووووىت الاوووووريعا ومن وووووى ال ىنوووووب الموووووىلر 
وا ب صى ي  امى سنري   ن أي م  مق يري  لنفسف البقىء وال ق م  ليف بىح رام بى  إ العو   

 .مىنا الوحي إ لبقىء الم  معىت م مى اىنت  قىئ هىوصون ى من أي  ب      هر الض
وربمووووى يف ووووم الووووبعن موووون  لووووإ أن أي بحوووو  أو  راسووووا لمسووووألا موووون مسووووىئ  ال مويوووو  

ومعنوو   لووإ  وو اة  . ااسووامر  ليووف أن ي نووىو  مسووىئ  أةوورب  مويليووا واب صووى يا واوور يا
امر و   وور القضووىيى و مييووق ال راسووىت  ولوويم هوو ا  وور مصوولحا البحوو   وور ا ب صووى  ا سوو

وأحووب أن أبووو   ن هوو ا الف ووم حيوور صووحيا بوو  وحيوور مقصووو  منووى و  . ال مويوو  ااسووامر
 .مقبو 

نميز بوضوئ بين ال نىو  وال راسا و رئ المسوىئ   لو  بسوى  البحو  وبوين و لينى أن 
ويافيف أن يس حضر البىح   هنيىد أن . م ر  ا س حضىر ال ي   يعنر  لإ و  ي م    ليف

لا ال زئيووا محوو  البحوو  ليسووت منب ووا الصوولا و  منق عووا ال وو ور والصووو   وم وور  المسووأ
ا س حضىر ه ا ي نب بحضف وبوا  نىبن أو  عىرن  ر معىل ى ف و حليا ف  و ر ن ىئ ف 

 .مق القوا   والصو  الحىاما للموضوا
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ا  نواز وف  ن لإلسام ر ي ف و لسف ف الاليا   ىه الاون با  مفر ا ف  و  ىه اانسىن ب
 .و صر ى ف ووظىئفف وم ىمف  و  ىه ال نيى با  م ى   ى

و لسفا ااسام حيوى  المووا  أن وى أ اإ ضوروريا  ور يو  اانسوىن وضوع ى اهلل سوبحىنف 
.  حووت  صووور ف ا ىن وووف  ووور بيىمووف بوظيف وووف و ووور  أ ي وووف لم م ووف ال ووور ةلقوووف اهلل مووون أ ل وووى

 .ن أن يمىرم  ملف وناى فوب ون ى مى اىن لإلنسىن أن يعيش  نىهيإ  
ولووم ياوو  ااسووام اانسووىن  لوو   قلووف الوو ي يوو رإ أو  ليووف أن يوو رإ أن  اييووف وضووق 
المووووا   لووو  هووو ا النموووو يسووو   ر ويسووو لزم منوووف أن يحوووى ظ  لووو   لوووإ المووووا   لووو  اووو  

صوواح ى  ح وو   ال ب ووىت الع ميووا والو و يووا بمووى  وور  لووإ ال  وو  الوو ائم المسوو مر ل نمي  ووى وان
ئمووىد وأبوو اد  وور يوو ه أ اإ سووليما صووىلحا ل اء م ىم ووى  وور  حقيوو  رسووىلا اانسووىن  وور  ظوو   ا

الووو نيى وأ اء وظيف وووف  ووور الرن    وووىء ب اوووريعى ف الم عووو  إ الحىاموووا والم يمنوووا والضوووىب ا 
للحصووو   لوو  هوو ه الموووا  ول وور   نمي  ووى ولوسووىئ  وأسووىليب ال صوورف  ي ووى  بمووى يحووى ظ 

ب  و ل  حقو   لإ الموا    ىه صىحب ى و  ىه .   الغير ل  حقو  صىحب ى و ل  حقو 
 ور اوريعا ااسوام  اموى أن لصوىحب ى ولغيوره حقوبوىد  وممى     ماحظ وف أن المووا . حيره

 . لي ى   ل ى بنفم ال ر ا من الهميا حقو   ل  صىحب ى و ل  حيره من بنر اانسىن
أسووويا وال قيوووا  الماىنيوووا والزمىنيوووا  وهنوووى  بووورز بضووويا الع الوووا المىليوووا باووو  أبعى هوووى الر 

  سووو  القى ووو إ الم لر يوووا ااسوووام لدمووووا   وهووور  ووو يرإ ب ووو ا الماوووىن وب لوووإ الماىنوووا     ل
بفق هى    زو  الموا  و ضيق  حسب ب  س  حو  مبىارإ  لو  أ اإ سولبيا مو مرإ     و مر 

مووى اووىن العوو   هووو روئ وان ا . لإلنسووىن وظيف ووف ورسووىل ف  حسووب بوو   وو مر لووف ايىنووف وو ووو ه
ااسام  من ال بيعر أن ياون لف حضوره البىرز  ر البع  ال موويلر  حيو  حىلبوىد موى  اوون 
هنووىإ  ابوووا بوووين  ووور ينه المموووو  والمسووو ضمر  وأحوووج موووى ياونوووىن  ووور حى وووا  ليوووف هوووو أن 

 . ر رف رايا الع الا  لي مى معىد 
 نق  المووا  مون يو  صوىحب ى  لو   وأبرز مى    لر بى  إ الع الا المىليا ه ه  ر حى 

أيووى  أةوورب  هوو ا ال نقوو  الوو ي يعوو  م  لبووىد رئيسووىد ل عوو  الموووا  بىلفعوو   مووىرم  ورهووى اووأ اإ 
وموون ضووم بووىت هوو ا ال نقوو  وال قلووب لدموووا   وور أمووم . ضووروريا لممىرسووا اانسووىن لوظيف ووف

  الة وووات و وور اوو   و  يوا سووليما  ومووى  لووإ القى و إ    الع الووا  وور او الحى وا  لوو  بى وو إ
 .ال نبىت
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وي فوورا  وون  لووإ أن المووى    ا ان قوو  موون يوو  صووىحبف و حووو  موون  مووا مىلاووف  لوو   مووا 
. أةوورب ولووو م ب ووىد صووىرت  اب ووف بصووىحبف الو  أنووف   ي حموو  ضوومىنف و  ي نوور  وائوو ه

ير ق  نف ضمىنف لمىلوف و ور الوبوت . «  حرم و  حنم»وبعبىرإ  نيا ار يا صىرت العابا 
 ا ووف وبسووبب موون  لووإ يمنووق  نووف أي حوونم موون مىلووف   ووزاءد و ىبووىد  ةفووت أو زالووت ال بووىء 

وبونفم المن و   وان ابوىد مون  ات القى و إ  ياوون . وةفت أو زالت  ر نفم الوبت العوائو 
لقو  ان قو   ليوف الموى  وضومىنف معوف  لن . المر بىلنسبا للاةر ال ي ان قلت  ليوف المووا 

اسوام أن   يبقور  ور أيوا لحظوا  ون ضومىن مون اانسوىن   وه ا سوق  من ح  المى   ر ا
ضمىنف من  ل  اىهو  مىلاوف الصولر  لوم يسوق  هو ا الضومىن  لو  الرن أو  ور ال وواء 
نموى سوق   لو  اىهو  مون وبعوت المووا   ور يو ه و ةلوت  ور  م وف  حفىظوىد  لو  المووا   وان

وبقو ر . ىرسا اانسىن لوظيف وف  ور الحيوىإمن الضيىا  و ماينىد ل ى من بيىم ى ب ورهى  ر مم
وو  هوو ا الاووةر الوو ي  ان قلووت  ليووف الموووا  و ةلووت  وور  م ووف موون مسووئوليا حمىي  ووى مووى  حمد

والحفووىظ  لي ووى  بوو  وضوومىن ى بقوو ر مووى  أصووبا هوو ا الاووةر صووىحب الحوو   وور  وائوو هى 
ن بلت المىلإ الو   .و ةول ى   ياىراف  ي ى بأي نسبا وان

الحر وور الصوووحيا لقى وو إ الع الووا  وال ووور  بلووورت  ووور مبووى ئ أوليوووا هوو ا هووو ال  بيووو  
الةووراج »و« الغوونم بووىلغرم»والةووروج  لي ووى  وهور  مسولما   ي وووز  حووت أي ظورف ان  ىا ووى

هووو ا  ووون ان قوووى  المووووا  مووون يووو  ليووو  ان قوووى د حسووويىد «   ربوووا  ون مةوووى رإ»و« بىلضووومىن
موا  من ي  لي   بمعن  أن المى  ان ق  حسيىد أمى  ن ا ن قى  الحسر  ق  لد. ومعنويىد معىد 

مون يوو  صووىحبف  لوو  يوو  أةوورب مووق بقوىء المووى  موون النىحيووا المعنويووا  وور  مووا صووىحبف الو  
و ر ملاي ف  عن   لإ يبقر الحفىظ  ليف وضمىنف من مسوئوليا مىلاوف الصولر  ويع بور مون 

 وا ي حمو  اويئىد مون مسوئوليا  ان قلت  ليوف المووا  حسويىد بمضىبوا الوايو  أو النىئوب  ومون ضوم
 ن المى  بىن قىلف الحسر ه ا بو  : وب  يقى . ضمىن المى  وحمىي ف من حي  المب أ والص 

بلووو  أو حووو د مووون بووو رإ صوووىحبف مووون حمىي وووف والحفوووىظ  ليوووف  وبىل وووىلر ألووويم مووون الع الوووا أن 
ال وواب بلور  هو ا و . ي حم  من ان قلت  ليف الموا  ولو  ىنبىد من مسئوليا الحفظ والصويىنا

الصورإ ومن هنى  ىء ال اريق ااسامر بأن الي  المنقولا  لي ى الموا  ب  ه . ح  وصحيا
الحفوىظ  لو   لوإ المووا  وحمىي  وى مون المةوى ر   وه ا موى  ر لي ى أن  عمو  او    و هى  و

بصدرت  ر  لإ بأي لون من ألوان ال قصير  علي ى ضمىن المى  و حمو  او  موى يون م  ون 
 .إ من مضىر لحقت ب  ه الموا  ل
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سام لدموا  وه ه هر بوا  ه وأصولف الحىاموا اه ه الما   لر  ن  لسفا ور يا ا
ل نق  المى  من ي  لي    ه ا مى اة   العم  واة ربت ه ه الصوو  ةورج ال مويو  مون  حوت 

أموووالام  ووأالوا  مووون و   ظلمووونل ﴿و ظل﴿   وأهووم هوو ه الصووو  .  بووىءإ ومظلووا ااسووام
 .«  ربا  ون ضمىن« »الةراج بىلضمىن»« والغنم بىلغرم»ل بينام بىلبى  

وهر  امى هو واضا    سي   ملور و ر موا حقيقيوا لقى و إ الع الوا  ور المووا  حوى  
أن الوو ي بووى  بقى وو إ الع الووا هوو ه هووو  و لوو  البىحوو  أن يعوور  يوو اد .  نقل ووى بووين الاووةىر

. ابعيوىد و مليوىد  ور  لوإ المبوى ئ والصوو  هوو ااسوام  ا وفااسام  وأن ال ي  س هى لنوى و 
والمور الوف  ور  لوإ مصو ره المبىاور هوو القور ن الاوريم وهوو السونا الاوريفا   ون أن ياووون 

وموون هنووى اا سووب الموور بوووإ  ظموور  ومسوولما أولوو    . لا   ووى  الباووري موو ة   وور  لووإ
 .م ى   ة راب ى أو ح   النقىش حول ى
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 يل اإلسالمي وموقع املضاربة بينهاصيغ التمو
رئوويم  وور حراووا الناووى  ا ب صووى ي الوو ي   حنوور لإلنسووىن  « وورم»العموو  ال مووويلر 

وأصووو د   ا مووى اة ربووت اووىن ال مويوو  القوووىئم  نووف  ولوو ا  قوو  وضووق ااسووام لل مويوو  بوا ووو  
للمووو   وب    س  ا ة را  الابر ل  ه الصو   ر ضومىن الموى . محظوراد وحير  سامر

لقو  .   أو  ر ضمىن العىئ  للممو   ر م ى  المضىربا«القرن الربوي»مق    ىئف  ىئ اد 
أحل  ااسام منف اد لل موي  لمى  يف من المضىر و  ا  ر المقىب  الع يو  مون المنى و  الافوأ 

 .اب صى يىد وا  مى يىد وأةابيىد 
ىد من حرصف  ل  بيىم المووا  ومن  ض  اهلل  ل  الباريا ال ى ورحم ف ب ى  وان اب

بم ىم ى ب  ارإ وافىءإ و  الا أن ب دم الع ي  من صيغ ال موي   لا  صيغا نا   ى الم ميوزإ 
و لوو  اوو  موون ل يووف مووى  أو موون هووو  وور حى ووا  ليووف  أو بعبووىرإ أةوورب . وةىصووي  ى المسوو قلا

ل ووم موون   ى يوورو  نيووا  لوو  أ ووراف العمليووا ال مويليووا موون ممووولين ومسوو ضمرين أن ية ووىروا موو
  نووووىإ اا ووووىرإ والماووووىراا . (1) لووووإ الصوووويغ  ومووووى ي ماوووور واح يى ووووى  م وي ووووواءم ورحبووووى  م

و ميع ووى م ووروئ أمووىم أ ووراف . الوو .. والمضووىربا والسوولم وا س صوونىا وال عىلووا والمرابحووا
ال موي   و ميع ى ي رب ال عىم  بف  ر سو  ا س ضمىر بحريا  ىما  اري ا   م ا   و اء 

 بيعا أيا صيغا ومقومى  ى  وال ر  صوب  ور الن ىيوا  ور م مو وا القوا و  والصوو   ل  
 .ال مويليا و ل  رأس ى بى  إ الع الا

وياحظ أن ااسام    اوردا هو ا العو   الابيور والم نووا مون صويغ ال مويو   قو  اور  ى 
يوووا أن ومعنووو   لوووإ أن مووون حسووون السيىسوووا ال مويل. لاووور  َّاوووغد  و وظوووف و    مووو  و ع ووو 

ن بنسوب م فىو وا  اوري ا أن  اوون  اةو  (2) س م ا  ه ه الصيغ  ور العمليوا ال مويليوا   وان
ومعنر  لإ أنف ليم من مقصوو  الاووريعا مون  اوريق . ال ر يب الصحيا  ر سلم الهميىت

وأهميووا الصوويغا . هوو ه الصوويغ الم عوو  إ الم نو ووا أن ياووغ  بعضوو ى ويع وو  بعضوو ى ااةوور
الصيغا من  حقي  القوا   والصو  ال مويليا ااسواميا  ومون ه ه   ور حو  م ب  مان 

                                                 
نووووو وإ الصووووونى ا المىليوووووا . يوووووا ااسووووواميا المسووووو ة ما  ووووور  مويووووو  الماووووورو ىتاووووووبر  نيوووووى  ال وات المىل.   (1)

 .م2111ااساميا  المع   ااسامر للبحو  وال  ريب  ااسان ريا  
محمووو    ووويم ةوووىن  ا ب صوووى يىت المقىرنوووا لوووبعن أسوووىليب ال مويووو  ااسوووامر  م لوووا  راسوووىت اب صوووى يا .   

 .يب    إ  الم ل  الضىنر  الع   الو  ساميا  المع   ااسامر للبحو  وال  ر 
اوووبر  نيووى  المر ووق .    وور ال وات المىليووا  انظوور   عوو ال ةبووراء ال مويوو    مووق  لوو  أهميووا هوو ا وصوويىت و  (2)

 .السىب 
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 برازهوى لمقوموىت وةصوىئر ومميوزات ال مويو  ااسوامر  ومو ب بعو هى  ون نظوىم ضم مو ب 
ال مويوو  الوضووعر القووىئم  وموو ب  مان ووى موون ااسوو ىم القوووي  وور  حقيوو  ال قوو م ا ب صووى ي 

 .وا   مى ر لدما ااساميا
النظريووا ال اووريعيا  أمووى موون النىحيووا العمليووا ال  بيقيووا وبةىصووا  وور  هوو ا موون النىحيووا

 صوورنى هوو ا  وويمان القووو   ن أ ووراف  مليووا ال مويوو  ااسوواميا بوو  اسوو ة موا معظووم هوو ه 
حير أن ال  بي  انحرف  ن ال اريق  ر مسوألا ال ر يوب ال فىضولر . الصيغ أو الاضير من ى

حيا  ر سلم ال فضي   ر الاضير من البنووإ ل  ه الصيغ ووضق ا  صيغا  ر ماىن ى الص
 فضوولت وبوو مت صوويغ أبوو  أهميووا وأاضوور اب رابووىد موون ال مويوو  . ااسوواميا لف وورات موون الوبووت

نىهيووإ  وون   ةووى   حووويرات  .(1)الوضوعر   حووت  ريعووا مووى يسوومر بىلحى ووا وضووغو  الوابووق
 و حرج بعون واىنوت الن ي وا .  ل  بعن  لإ الصيغ بح ا المواءما مق م  لبىت السو 

ه ه الصيغ بعي اد  ن أصول ى  وليم ببعي   نوى موى  وري وموى زا  ي وري  لو  حو  موى حيوى  
صوويغا المرابحووا  واوو لإ حيووى  الصوويغا ا صوو نى يا ال وور  سوومر بووىل ور  وال وور أب حمووت 

 .(2)ى ر صيغ ال موي  ااسامر  وبةىصا  ر صور  ى المعىصرإ بحىمىد   ، 
النىحيووا الاووور يا بوو   عوو   ى  لوو  النىحيووا ا ب صووى يا  ولووم  قووف ال وو ا يىت  نوو  حوو  

حي   عوبت ال نميوا ا ب صوى يا ال ور موى بىموت هو ه البنووإ    مون أ و   حقيق وى وااسو ىم 
 .ال  ي  ر  ن ىزهى   بقىد لنظم ى السىسيا  ولمى صردئ بف  بىء ه ه المصىرف

                                                 
.    358العيىار   ا   مةى ر الضقا  ر   بيقىت المضىربا و ا  ى  م لا ا ب صى  ااسوامر  العو   .   (1)

 .اهلل  مر ق سىب أحم   لر  ب  
الموبوف الحوىلر  م لوا  راسوىت اب صوى يا  سواميا  : ضيىء ال ين أحم   النظىم المصر ر ااسوامر.    

 .الم ل  الضىنر  الع   الو 
 341لمعر وووا رأي الاضيووور مووون الفق وووىء والةبوووراء حوووو  هووو ه الصووويغا را وووق م لوووا ا ب صوووى  ااسوووامر العووو    (2)

 .منظمالةىر بىل ور  المصر ر ال
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 البنك اإلسالمي بني الضمان واألمانة
للفق ووووىء اووووام  ويوووو  مفصوووو  حووووو  مف وووووم الضوووومىن : غووووا الفق ووووىءووووو الضوووومىن  وووور ل1

 .  يافينى هنى اااىرإ  ل  مى ي منى معر  ف لة ما موضوا بحضنى(1)ومىص بى ف
أ و أن يل وزم الاوةر الو ي اسو ول   لو  موى  حيوره   ون   ن منوف بور  هو ا الموى  أو 

 .ال ..مضلف أو بيم ف  مض  الغىصب والسىر 
الوو ي وضووق يوو ه  لوو  المووى  بووه ن مىلاووف بوور  مضوو  المووى  أو  أن يل ووزم الاووةرب و 

والمعرو وا  ور    وياون  لإ  ر العقو  المع وو إ(2)بيم ف   ا  رد   ر الحفىظ  ليف أو  ع ب
 .الفقف بعقو  المىنا مض   ق  الو يعا و ق  المضىربا و ق  الواىلا و ق  اا ىرإ

ت هااوف  ىلموى اوىن الموى   ور حوز وف أن يل زم مىلإ المى  بحمىي وف و حمو   بعوى - و
وهووو . حصوو   ليووف بعقوو  موون  قووو  المىنووا ولووم ي موو  ولووم ي عوو  وايلووف أو اووةر إأو حوووز 

 .الضمىن المعروف  ق يىد بضمىن الملايا
أن يل زم الاةر ال ي حص   ل  الموى  بوه ن مىلاوف ومون ةوا   قو  مون  لوإ  –  

 قوو    وموون أمضلوا  لووإ العقوو . الموى  أو بيم وفالعقوو  المسومىه  ق يووىد بعقوو  الضوومىن بور  مضوو  
 .القرن

وب  ارا الضمىن لحفظ الحقو  وحمىيا الموا  و بر الضرار وز ر المع و ين  لو  
 لوو  اليوو  مووى أةوو ت »وبوو  ور ت  يووف نصووور اوور يا من ووى . حقووو  الغيوور المىليووا وحيرهووى

نىء بهنىء»  «ح      يف  .« عىم ب عىم وان
مصووووو لحىت المىنوووووا والموووووين و قوووووو  المىنوووووا هووووور : ىءوووووو المىنوووووا  ووووور لغوووووا الفق ووووو2

مص لحىت  ق يا    حم     ت بيميا أو أةابيا  اموى بو  ي بوى ر  لو  الو هن  نو  بولنوى 
هووو ا أموووين   لووويم المقىبووو  لوووف  ق يوووىد وهووو ا ةوووىئن  ولووويم المقىبووو  لدمىنوووا الةيىنوووا و  لعقوووو  

 وىم يماون القوو  بوأن وبو ف . الضمىن المىنا  قو  الةيىنا ب  المقىب  هو الضمىن و قو 
المين  ر المص لا الفق ر هو ا  اةر وضق يو ه  لو  موى  حيوره بوه ن منوف موق  و م 

وبووو   ووورت  وووى إ الفق وووىء  ووور  نوووىول م لموضووووا العقوووو   . انفووورا ه بموووى يووون م  نوووف مووون  ىئووو 

                                                 
حسوووين حىمووو  حسوووىن  ان قوووى   وووبء ااضبوووىت  ووور   ووووب ال عووو ي وال فوووري   لووو  الموووين  م لوووا ا ب صوووى  .   (1)

 .ومى بع هى  وزارإ الوبىف  الاويت 219  ر28الموسو ا الفق يا  ج.  346ااسامر  الع   
 .هو1318ومى بع هى  الم بعا الةيريا  القىهرإ   41البغ ا ي  م مق الضمىنىت  ر (2)
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 ى  قووو  وبةىصووا العقووو  المىليووا أن يميووزوا بووين  قووو  يسوومون ى  قووو  المىنووا و قووو  يسوومون
ول  ا ال مييز الفق ر حيضيىت وا  بىرات  ولف  لسفا وأصو   هنىإ  قو   بيع  ى . الضمىن

 ق ضوور أن ينقوو   ي ووى وبمو ب ووى ضوومىن المووى  موضوووا العقوو  موون  مووا مىلاووف  لوو  ال وورف 
ااةوور  وهنووىإ  قووو  أةوورب  ق ضوور  وو م ان قووى  الضوومىن واسوو مراره  ىلقووىد بووىل رف الو  

 م اص ائ الفق ىء ومواضع  م  ل   سميا الفئا الولو  مون العقوو  بعقوو  و . المىلإ للمى 
ومن  صفا اا النو ين من العقو  أظن . الضمىن  و ل   سميا الفئا الضىنيا بعقو  المىنا

أن وراء هوو ا ال مييووز هووو الملايووا وان قىل ووى بىلعقوو  أو  وو م ان قىل ووى بووف   ووه ا ان قلووت بووف ان قوو  
ظلوووت ظووو  الضووومىن  لووو   وووى   المىلوووإ الصووولر   سوووي اد لموووى يعووورف  مع وووى الضووومىن  وان ا

ضوا مون و ن مو ار ال مييوز هوو و وو  المعىو و هب الموسوو ا الفق يوا  لو  أ. ابضمىن الملاي
وأري أن  لوإ حيور  بيو   ىلمعىوضوا  ضبوت  ور  قو  اا وىرإ وموق  لوإ . (1)  م ى  ور العقو 

 .  و  ق  أمىنا بى فى  الفق ىء
ن المين  ر  قو  المىنا الص   يف أنف   ضمىن  ليف لموى  حوت ون ا  هنى  ل  أ

ي ه من أموا   لنف أةو هى بوه ن صوىحب ى  ومىزالوت  لو  ملاوف  لاون  لوإ الصو  ماورو  
بع م ال قصير  ر حفظ الموى  وصويىن ف واو لإ بعو م و وو  أي لوون مون  ألووان ال عو ي مون 

 .بب  ه ا المين
ونىد  ليووف  و حووو  العقوو  موون  قوو  مصووىر المووى  مضوو ووه ا حوو   منووف  قصووير أو  عوو ب 

و ومو  هو ا الموين المقصور والمع و ي معىلملوا ماو  إ  وصو  ب وى . أمىنا  لو   قو  ضومىن
  ان ابىد من و و  بىسم ما رإ بين مى وهوو ال عو ي  (2)بعن الفق ىء  ل  معىملا الغىصب

ال عو ي  ور  قو  مون  قوو  حىيا المر أن ال ع ي  ر حى  الغصب ياون من الب ايوا بينموى 
 .المىنا يأ ر  حقىد 

 و أين موبق البنإ ااسامر  ر ه ه القضياه بضيا الضمىن والمىناب3
 نوو مى ظ وورت البنوووإ ااسوواميا  وور  ينووى المووى  وا ب صووى  ايف ووى الووبعن  لوو  أن ووى 

الوبعن مضىربون لصحىب الموا  المو  ين ال ين ب موا ل ى  أموال م  س ضمىرهى  وايف ى 
ااةر  ل  أن ى وس ىء مىليون    م يحصلون  ل  المى  من الموو  ين ليعيو وا   عوف  لو  

ومعن   لإ أننى  مى أمىم  ابا . من ي لبف من المس ضمرين ال ين يرحبون  ر القيىم ب اغيلف

                                                 
 .235  ر2الموسو ا الفق يا  ج (1)
 .249  ر8م  الموسو ا الفق يا  ج1989   ار المعر ا  بيروت  19  ر22السرةسر  المبسو   ج (2)
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 مىمووووىد ب مووووىم مضوووو  « مضووووىرب»ضنىئيووووا بووووين البنووووإ والمووووو  ين  البنووووإ  ي ووووى  وووورف أصووووي  
  البنوإ  ي وى وسوي  بوين ال ورف الو  وهوم ب المووا   أو أموىم  ابوا ضاضيواالمو  ين أربى

والبنإ . المو  ون أربىب الموا  وال رف الضىنر وهم  ىلبو ه ه الموا  ل اغيل ى و وظيف ى
مووى هووو    وسووي  بووين ال وور ين  يأةوو  موون هوو ا ويوو  ق لوو اإ   بقووىد لعقووو  مبرمووا بووين هوو ه 

 .ال راف  نظم ه ه العابا
ن انوى ناوير  لو  أن م موق الفقوف  ولسنى هنى بص   منىباا او  مون هو ين ال ايفيوين  وان

  بضوويا ب أن  لووإ هووو الولوو   وور بضووي نى هوو ه  ونوور (1)مووى   لوو  ال اييووف الو  وأةوو  بووف
بينا واضوحا  المور ضمىن البنإ  ر حى   سىء ف لمى حص   ليف من أموا   ح    اون 

ئو   وون ضوومىن هوو ه الموووا  ال وور أسوويم اسوو ة ام ى  و  وياووون هنووىإ  ح يوو  مبىاوور للمسوو
ومعن   لإ أن البنإ ياون وضعف  مىمىد وضق الحىلوا الفق يوا المعرو وا بوو .  ايق المسئوليا

.   حىيا المر أن بيىم البنإ ب لإ مر از  ل  أ ن المو ا رب الموى «المضىرب يضىرب»
المسووئو   وون أموووال م   ا مووى حوو   ل ووى لانووف يظوو  مضووىربىد أمووىم أربووىب الموووا   وهووو نفسووف 
أن البنوووإ لووويم  والمع وووو  والمعوووروف.  لوووف الووور أو  زئووور نوووى م  ووون سووووء اسووو عمىلف ل وووى

نموى  اةصىد  بيعيىد  ى يىد حص   ل  مى  للمضوىربا  يوف  قوىم ب  عوف لغيوره ليضوىرب  يوف  وان
موا  من هو اةر معنوي  و  ىز   اري بىنونر  أو اراا مىليا بىنونيا   حص     ال

الغير ل سو ضمرهى ل وم ب وزء مون الربوىئ بموى  وراه هور محققوىد لو لإ  ول وى  ور  لوإ أن  وظوف 
ه ه الموا  ال ى أو بعض ى بنفس ى أو  ن  ري  حيرهى  ول وى أن   عىمو  موق الغيور بوأاضر 

هنوىإ  و ور حىلوب الحوى ت   ياوون . من صيغا وأسلوب   ىلموى اوىن مأ ونوىد ل وى  ور  لوإ
بوو   لووإ م ووروإ . البنووإ موون ببوو  المووو  ين  وور أسوولوب وايفيووا  وظيووف أموووال م  قييوو   لوو 

للبنإ ولمى يراه   ر ضوء ةبرا ف وب را ف  مق  سليم ال ر ين بأن البنوإ هوو أموين  لو   لوإ 
الموا     ىلمى لوم ي مو  أو ي عو   وان  صوىر ضوىمنىد ل وى  سوواء  وم  وظيف وى ال وى مون ببلوف 

و اووىن  لووإ  زئيووىد   وا ال فووىت  لوو   لوإ  نوو  القووو  بىلضوومىن أو مبىاورإ أو موون ببوو  حيوره أ
 .والمعو   ليف هو  ق  ااسىءإ من   م ى. المىنا

هوو  ي وووز اوور ىد أن يصووبا المضووىرب موون أو  لحظووا : وهنووى يوا  نووى سوو ا  م ووم وهووو
ومنوو  سووريىن العقوو  وببوو  حوو و  أيووا  سووىءإ  يصووبا ضووىمنىد ولوويم أمينووىدب هنووىإ ا فووى  بووين 

                                                 
و  المضووىربا الماوو راا  وور الم سسووىت المىليووا ااسوواميا  المعىصوورإ  م مووق الفقووف ااسووامر  نب ووب سووى.   (1)

 .ال ورإ الضىلضا  ارإ
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 ىء  ل    م  واز  لإ  وان ا ح    لإ ب و  العقو  أو ةر نوى مون المضوىربا  لو   قو  الفق
وبرحم ه ا الموبوف الصوريا الم فو   ليوف  وهن بعون الفق وىء المعىصورين .  ةر هو القرن

أو . (1)بىلوا بهماىنيا  حوي  المضىرب مون أموين  لو  ضوىمن  بىلاور   ليوف بو لإ  ور العقو 
بليلوا أو بوىلحرب موبوف  لاون هو ا الموبوف هوو موبوف بلوا .ضومىنب برا المضوىرب بو لإ ال

 ر  أو  ر ين  وهنىإ ابف ا فى  بين المعىصرين  ل    م  وازه  ح    ر حى  ال برا بف  
وبوو   هووب الووبعن  لوو  . لن ال بوورا سوور ىن مووى يصووير  ر ووىد  ىريووىد  والمعووروف اىلماوورو 

ماوو راىد ولوويم ةىصووىد   يقووىم  لوو   ضوومين البنووإ موون الب ايووا  ان ابووىد موون اونووف مضووىربىد 
هو ا القوو  هوو ااةور بوو  بلوا لاون . (2) ضمين ال ر الما رإ ال ي بى  بف بعن العلمىء

وبغوووون النظوووور  مووووى  لوووو  هوووو ا القيووووىم موووون  حفظووووىت . بليلووووا  ن لووووم ياوووون  وووور اد أو  وووور ين
قوو  وماحظىت  ق يا  و يرإ بى   بوىر   وهن مون بوى  بو لإ بو  حفو   موى يو  ب  ليوف هو ا ال

وبو   هوب الوبعن  لو  . من  حىلا البنإ ااسوامر  لو  أبورب موى ياوون  لو  البنوإ ال قليو ي
. (3) ماىنيووا  ضوومين البنووإ ااسووامر موون الب ايووا مووق ال قييوو  بحىلووا  سووىءإ اسوو ة ام الموووا 

ومووق ال سووليم بأنووف   اووام حووو  ضوومىن البنووإ  نوو  ال قصووير أو ال عوو ي  لانوور   أري أن 
و الضمىن   ا ضبت ال قصير أو ال ع ي  وب  د منف ياوون الاور  هوو المىنوا هالار  ياون 

ورحم أن الفىر  من حي  المضمون بو    ياوون واضوحىد  . ير أو ال ع يص     ا ضبت ال ق
 ىلمآ   ى إ واح   لاننر أ ض  الصيغا الضىنيا  لنف  ر العم  وال  بيو  اضيوراد موى  غمون 

نىءات ويراوووز  لووو  القى ووو إ أو الصووو  وال ووور هووور  ووور الصووويفا العيوووون  ووون القيوووو  وا سووو ض
 .الول  ضمىن البنإ  و ن   لإ ناون ب  أةر نى ال عىم  من  ائرإ ال موي  ااسامر

وااسوووام يقووو ر  موووىم ال قووو ير ماوووى ر و وا وووق حووورر مىلوووإ الموووى   لووو  حمىيوووا مىلوووف 
يقم بعم  ا  مى يمان  ملف  ر  ليأمره ب لإ  ويع ه مضيعىد لف   ا لموالحفىظ  ليف  ب   نف 

. حمىي ووف والحفووىظ  ليووف  و وور سووبي   لووإ اووردا الع يوو  موون سووب  ووسووىئ  الحي ووا والحمىيووا
والو ي أريو  ال أايوو   ليوف هنووى هوو ضورورإ ال فربووا وال مييوز بووين ال حوو  و مو  اوو  موى يماوون 

ن ووى هووو  ملووف  وور ن ووى  المبووىئ حووو  حمىيووا الموووا  و وو م  عريضوو ى للمةووى ر أو لنوووا م

                                                 
   صووحا  ضوومين يوو  المىنووا بىلاوور   وور الفقووف ااسووامر  المع وو  ااسووامر للبحووو  وال وو ريب  نزيوف حمووى.   (1)

 .  إ
 .سىمر حمو     وير ال مى  المصر يا بمى ي ف  والاريعا ااساميا.   (2)
أنوووم الزربوووى  حمىيوووا الحسوووىبىت ا سووو ضمىريا  ووور   وووىر ال موووى  المصووور يا ااسووواميا  م لوووا ا ب صوووى  .   (3)

 .337سامر  الع   اا
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موووورب  الفوووورم  وووور موضووووو نى هوووو ا وهوووور المةووووى ر الموسوووووما بىلمةووووى ر الةابيووووا وبووووين 
 .الضمىن بمف ومف الفق ر ل لإ الموا 

ون ا  ا لإ  ل  أن ضمىن المىلإ لع م  عورن مىلوف ليوا مةوى ر م موى اوىن نو  وى 
لضورورإ أي ي عىرن  مىمىد و  عف لاس ضمىر من بب  الغير    نىإ مةوى ر   يسولم من وى بى

 .اس ضمىر  سواء اىن مبىاراد من بب  صىحب المى  أو حير مبىار  ن  ري  الغير
 ن ال حو  ماروا وم لوب   ىلمى اوىن بوسوىئ  ماورو ا  أموى الضومىن   وو محاووم 

 .(1)بقوا   وأحاىم أةرب مغىيرإ لمى ي ور  ر   ىر ال حو 
أن مسووألا ضومىن البنووإ مون أاضوور و  أريو  أن أةوو م هو ه الفقوورإ  ون اااوىرإ وال وو اير بو

  هور حسىسوا لن وى   عىمو   ور من قوا  و  المسىئ  حسىسيا وة ورإ  ر صويغا المضوىربا
ضيقا بين ال حوو  والضومىن  وهور ة يورإ لن أيوا انحرا وىت  ور ال عىمو  مع وى  وبعنوى  موى 

ر بوف  ر من قا ضيىا الموا   وهو محرم ار ىد م مر اب صوى اد  أو  ور من قوا الربوى  وافو
وموون ضووم  علينووى الحوو ر اوو  الحوو ر موون ال وو ا يىت . حرمووا ومحقووىد لدموووا  و وو ميراد لاب صووى 

وأبو  ا لإ  ن مسألا الضمىن ومسألا . ال ر ب   ن م من  راء مى ن ة ه حيىل ى من موابف
 ح ي  العىئ   ر المضىربا هر مون النقوى  الفىربوا الرئيسوا بوين ال مويو  ااسوامر وال مويو  

ي ي  ومن ضم  علر ا  من يعرن ل ى من البىحضين أن ياون  ل  و ر اىمو  بموآ ت ال قل
 .المور  ر ضوء مى يقو  بف

وموووق ال قووو ير للووو وا ق وراء القوووو  بضووومىن البنوووإ مووون الحفوووىظ  لووو  المووووا   ومووون ضوووم 
ااببوووى   لووو   وظيوووف الفووووائن والمووو ةرات و حويل وووى  لووو  اسووو ضمىرات هووور ضوووروريا ل قووو م 

 هن حمىيا الموا  يمان  و يرهى من ةا  الع ي  من وسىئ  الحمىيا الم ع  إ  الم  معىت 
 ووه ا انووى . المبىحووا ال وور  عموو  أو  سووى    لوو  حمىيووا الموووا  موون المةووى ر حيوور العى يووا

مووون أمووووا  الموووو  ين   نوووىإ الع يووو  مووون نةاووور مووون  سوووىءإ البنوووإ  سووو ضمىر موووى  حوووت يووو ه 
 لإ  وبفرن أن ه ه الوسىئ  وال وات لم  فلا  ر ص  الوسىئ  وال وات ال ر  حو   ون 

البنإ  ن  لإ ااسىءإ   نىإ ضمىن ال ع ب وال قصير  وهنىإ من السب  وال ر  مى ييسر 
 .ال حق  من  لإ ااسىءإ و عوين المو  ين  مى لحق م من أضرار من  راء  لإ

                                                 
 .سىمر السويلم  ال حو   ر ال موي  ااسامر  المع   ااسامر للبحو  وال  ريب    إ.   (1)
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 إساءة البنك استثمار أموال املودعني

لان المر يق ض   نىول ى باا  البح   ل  مف وم ااسىءإ   ىسبقت اااىرات  ر ضنىي
 .مس ق  ومبىار ومفص  بق ر ااماىن

 ووور  نوووىو   ق ىئنوووى القووو امر لاوووراا المضوووىربا   لوووإ الصووويغا ال مويليوووا المعرو وووا اوووىن 
أ ووراف هوو ه الصوويغا أو هوو ه الاووراا والممضلووين  وور رب المووى  والمضووىرب  اووىن رب المووى  

اد  ى يىد واح اد  وا لإ اىن المضىرب  ر اد  ى يىد واح اد  و  يمنق من أنف  ر  ى إ وحىلبىد  ر 
لانوف . بعن الحى ت اىن يقوم المضىرب بىل عىم  مق أاضر مون  ور  مون أصوحىب المووا 

ا اليووم  و  مة لوف   أربوىب غلاون   بيو  هو ه الصوي. يظ  المضوىرب اةصوىد  ى يوىد واحو اد 
 عوو   والاضوورإ بماووىن  والهووم موون  لووإ أن المضووىرب ي  سوو  هووم موون ال« المو  ووون»الموووا  

اليوووم باووا  رئوويم  وور البنووإ   لووإ الاووةر ا   بووىري الماووون موون م مو ووا موون الاووراىء 
والو ي ي وري  ليوف العمو  . أبىموا  يمى بين م اراا ل وظيف أمووا  الغيور ي لو   لي وى البنوإ

ال موي  ال ر ي عىمو  ب وى    ضومن  اليوم ا لإ أن هنىإ  قو اد نم يا ل ي البنإ لا  صيغ
ف ووورن أن لووو ي البنوووإ الاووووا ر لل عىبووو   والم ااى وووا المبوووى ئ والحاوووىم وا اووو را ىت الحىامووو

و ووور . الباوووريا الم هلوووا للقيوووىم ب وظيوووف هووو ه المووووا  باوووا  مبىاووور أو باوووا  حيووور مبىاووور
لووف  ر ووا المىضوور اووىن يوو ار  وور ا  فووى  بعوون ا اوو را ىت ال وور يراهووى رب المووى   حقوو  

حريووا العموو   وور ضوووء  وي وورإ للمضووىرب بعوو   لووإ. ابيوورإ موون ا  مئنووىن  لوو  حمىيووا مىلووف
واووىن اوو  الم لوووب موون المضووىرب أ  يقصوور  وور . البيئووا ال وور اووىن يوو م  ي ووى العموو   نوو اإ

 ملووووف  بمعنوووو  أن يأةوووو  الحي ووووا العى يووووا  وووور  صوووور ى ف  والم لوووووب منووووف اوووو لإ أن يل ووووزم 
مى لوم »ومن ضم و  ت الم ونىت الفق يا أن  بىرإ . ب المى   لي ىبىلارو  ال ر ا ف  مق ر 

صوورف ال عوو ب  لوو   وو م نوحىلبووىد مووى اووىن ي. اى يووا  وور ضووب  الموضوووا« يقصوور أو ي عوو ب
 .ا ل زام  ر العم  بار  من الارو  الم ف   لي ى

  ومق  لإ  ىلضوابت هر هر  البنإ أموين  . نحن اليوم أمىم بيئا مغىيرإ  ل  ح  ابير
  ا بصوووورد أو  عوووو ب  سووووواء بمةىلفووووا اوووورو  العقوووو  وبنووووو ه أو بمةىلفووووا القوا وووو  والسووووىليب 

وي موق او   لوإ  بوىرإ . واا راءات ال ر ي ري العم  ال مويلر  ر ه ا الم ى  من ةال وى
 :وها ا يمان  ح ي  ااسىءإ باا  م م  ومة صر  يمى يلر.  سىءإ ا س ة ام لدموا 
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سواء  ر ال عرف  ل  العمي  أو   م أةو  الضومىنىت الاى يوا  ليوف    همى  البنإ( أ 
موون اوو  مووى يصوو    ليووف لفووظ ااهمووى  أو . الوو ..أو  وور  ةووزين الموووا  مووضاد أو ان قىل ووى 

 .ال قصير
وأبوورز   ليى ووف  وو م ا ل ووزام باوورو  ال عىبوو  الم فوو   لي ووى  واوو لإ    عوو ب البنووإ( ب

. المصور ر  راءات الم عوىرف  لي وى  ور م وى  ال مويو   م ا ل زام بىلصو  والمبى ئ واا
او  »وحسب بو  ال ا ور حسين حىم   وهن  عو ب الموين الو ي يو وب الاوورا  ضومينف هوو 

 ع  أو  رإ ينسب  ل  المين وياوون مةىلفوىد لحاوم ر بوف الاوورا  لو   قو  المىنوا أو نور 
 ليووف  وووات هوو ا المووى  أو  ليووف العقوو     ووو اوو   وو وان  لوو  المووى  الموو  من  ليووف ي ر ووب 

. علىىىىي ضعي  ىىىى   هااوووف اليووووىد أو  زئيوووىد أو نقوووور منى عووووف أو انةفوووىن بيم ووووف السوووووبيا 
 مسئوليا المين  ن ال عوين   ر ب  لو  او   عو  ضوىر     يوزه الاووريعا و  يسوما بوف 
 ق  المىنوا  ي ر وب  ليوف ااضورار بمىلوإ الموى   م موى اىنوت صوور هو ا ااضورار  وسوواء 

ن مووى أ ووىه المووين  عوواد لممنووووا أو  راووىد لم لوووب  مبىاوورإ أو بىل سووبب   موو اد أو ة وووأ أاووى
  الموووين أو  راوووف والضووورر الووو ي أصوووىب مىلوووإ  عووومى اموووت بووو  و ووو ت  ابوووا سوووببيف بوووين 

و وور ظوو  ال قوو م العلموور ال ىئوو ه اا اري والمحىسووبر وال قنوور والمعلومووى ر  ووهن  .(1)«المووى 
بضووويا ااسوووىءإ  وبةىصوووا مووون بنووووإ  لوووم  عووو  لغوووزاد أو أموووراد صوووعبىد ي عووو ر ال عووورف  ليوووف 
والوصووو   لوو  مة لووف أبعووى ه  م مووى  عوو ر البنووإ وحووىو   بعووى    مووا ال قصووير أو ال عوو ب 

 . نف
 ا لم يقصر ولم ي ع   لن  اون هنى أضرار  لح  المى   و ر حىلب المر  هن البنإ  

وبفوورن وبوووا بعوون هوو ه الضوورار  ووا يسووأ  البنووإ  ن ووى     هوور  نوو   لووإ موون مةووى ر 
 .الناى  المىلر وا ب صى ي المع ى إ

ومووق مووى يبوو و موون سوو ولا ال عوورف  لوو  ااسووىءإ موون  وو م ى  ووهن المسووألا  وور حقيق  ووى 
ولووو لإ ن وو نى  وور حى وووا  لوو  اسووو ة ام الاضيوور مووون . ليوواأصووعب موون  لوووإ موون النىحيوووا العم

االيووىت ال ووور موون اوووأن ى أن   نبنووى الوصوووو   لوو  من قوووا ااسووىءإ  ومووون  لووإ  لووو  سوووبي  
 .المضى 

و أن ينر  ر  ق  ال موي   ل  او  موى مون اوأنف  وو ير أابور بو ر مماون مون حمىيوا 
ولقو  . ى  ال قصوير أو ال عو يالموا   اري ا أ د يص  المر  ل   ضمين البنإ     ور حو

                                                 
 .حسين حىم   مر ق سىب .   (1)
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أمرنوووى اهلل  عوووىل  با ىبوووا الووو يون  ويلحووو  ب وووى اووو  صوووور ان قوووى  المووووا  ان قوووى د اب صوووى يىد  
ا ىب  ووى باووا   بيوو  ومفصوو   حفىظووىد  لوو  الموووا  موون الضوويىا موون   ووا و حقيقووىد للع الووا 

ف أن ومون حو  المموو   بو  مون وا بو. (1)ظلم من  رف ل رف مون   وا أةوربوبوا و  م 
لووم   نووىبن ومقصووو   مليووا  رو   سوو   ف ال حووو  والحمىيووا   ىلمووىيا ووب مووى ياووىء موون اوو

 .وي   وللبنإ أن يقب  ويل زم أو ير ن من الب ايامال 
و و و  ربىبا من بب  الممو  واو لإ مون ببو  البنوإ  ربىبوا  ى لوا  وم ىبعوا  وى إ لاو  

 .بأو ير أو د  حوال نبيف وال ال مويليا   مراح  العمليا
يقوق  ليوف  وبء  ضبوىت ااسوىءإ أو  و م ى  نو  ال نوىزا   و أن ينر  ر العق   ل  من

 .وأن ينر ا لإ  ل  ال  ا ال ر يل أ  لي ى  ن  ال نىزا
و من الضروري حسن اة يوىر المسو ضمر الو ي ي عىمو  معوف البنوإ  وأن ياوون مون  وي 

 .السمعا ال يبا و ا س     ىري نظيف من الاوائب
وأن ياوووون واضوووا   لضوووروري اووو لإ حسووون اة يوووىر البنوووإ لم وووى  المضوووىرباوووو ومووون ا

وي  وهنوووىإ ةبوووراء  ووور  راسوووىت السووووا  و راسوووىت ال ووو. المعوووىلم  ا  ووورر اسووو ضمىريا  يبوووا
سوو ة مف ا سووو ة ام يوةبووراء  وور ال وو بي  والربىبووا  و لوو  رب المووى  أن يوظووف اوو   لووإ و 

مون الاضيور مون المةوى ر  و لو  رأسو ى  ه ه بعن االيىت ال ر  قر المى  حىلبوىد . الصحيا
 .المةى ر الةابيا

و   ر اااىرإ هنى  ل  أن مى ي وري  ليوف العمو  ال موويلر المصور ر اليووم مون ةوا  
صووويغا المضوووىربا يووو ور حوووو  مضوووىربىت ةىصوووا ومضوووىربىت ماووو راا ومضوووىربىت مقيووو إ 

يا  سووووىءإ وبوووىل بق  وووهن بضووو. م لقوووا ومضوووىربىت م ب وووف ومضووووىربىت مسووو مرإ ومضوووىربىت
ا س ة ام يس   ال عرف  لي وى و ح يو هى  ور بعون أنوواا المضوىربىت ويصوعب نسوبيىد  ور 
أنووواا أةوورب  هوور النووواا الغىلبووا  وور سووو  ال عىموو   مضوو  المضووىربا الماوو راا والمسوو مرإ  
 في مى بلمى ياعر المو ا أن مىلوف أسويم اسو ة امف  ولو لإ اىنوت هنوىإ  وصويا مون م موق 

 و ووا لحمىيووا حقووو  أربووىب الموووا  ومراببووا  الضىلضووا  اوورإ ب ووأليف ل نووا م الفقووف  وور  ور ووف
 .وليم ل يد  لم بمى   ا اىن ب   م  لإ  عاد أم  .  نفي  ارو  المضىربا

                                                 
 .282اايا ربم : سورإ البقرإ (1)
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 اجلهة املنوط بها حتديد املسئولية عن األضرار
 من المعروف أن هنىإ  ور  بور مراوزاد للمصوىلحا وال حاويم ااسوامر  والمف ورن أن

راف النوزاا  وولاون    لوم لو ي بمو ي  ببوى  أو ال وزام أو  لوزام أ. يل أ  ليف  ور  ون ال نوىزا
  ومون (1)والمف رن  ر ه ا المراوز  وو ر الاووا ر الم نيوا  ات الةبورإ وال رايوا. بىلل وء  ليف

ضوووم  وووهننر أري أنوووف بووو  ياوووون ال  وووا النسوووب لووو لإ  ومووون ضوووم أ ضووو  أن لوووو نصوووت  قوووو  
سووامر  وور بنو هووى  لوو  أن  اووون   ووا ال حووىام هوور هوو ا المراووز  امويوو  االمعووىمات وال 

وهنىإ  ر مىليزيى مراز اوا لمبور اابليمر لل حايم ال  ىري  ويمان لف أن يس م  ر القيىم 
ب لإ الم ما ال ر بى ت ضروريا لاضرإ مى يعرن للحيىإ المىليا ااساميا من منىز ىت بين 

 .الع ي  من ال راف
ياوون موون أموور  هنووف  نوو  حوو و  نووزاا حووو  ااسووىءإ موون  وو م ى  همووى أن يل ووأ  وم مووى

مووى ياووون  وان   ابووو  موون   وووا مة صووا  ات سووول ا  ال ر ووىن  لوو  ال صوووىلا  وهوو ا أ ضووو 
الم وم أن . وب   اون  لإ ال  ا   ا بضىئيا وب   اون   ا  حايميا.  فص  بين ال ر ين

صوووير وب الفوووا بليلوووا  وان  لحووو  الناووو ا يفووون النوووزاا بع الوووا بوووين ال وووراف و ووور وبوووت ب
 .ومن ضم ا ب صى يا المضىر ال سيما  ال مويليا

                                                 
 .321مر   ب  القى ر حىلب  ال حايم ال  ىري والعمليىت المصر يا ااساميا  م لا ا ب صى  ااسا.   (1)
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 األضرار النامجة عن اإلساءة والتعويض عنها
بعبوووىرإ أاضووور وضووووحىد  ن المموووو  الووو ي هوووو الموووو ا  ووور حىل نوووى يضوووىر   ا لوووم يحقووو  

ىحوىد بىلاليوا  ويضوىر أاضور ا س ضمىر الربا المع ى   ويضىر أاضر   ا لم يحق  ا س ضمىر أرب
وأاضر   ا حق  ا س ضمىر ةسىئر  نقر من رأم المى   ويضوىر أاضور مون او   لوإ   ا موى 

 .لحقت بىلمى  ةسىئر  محقف
وبفورن ضبووت ااسووىءإ مون البنووإ  ور اسوو ضمىره ل لوإ الموووا    موى هوور الضورار ال وور 

ن ومقو ارهب يماون القوو   ليف  عويض ى من  لإ الضرار ال ر نزلوتب وايوف ياوون ال عووي
  مووى د  ن محوو  الضوومىن هووو الضوورر الوو ي ي ر ووب  لوو   عوو ب المووين أو  فري ووف  بمعنوو  

 .(1)حرمىن مىلإ المى  من ه ا المى  الي،ى أو  زئيىد   ينىد أو منفعا أو بيما
من العرن السىب  ن   مون الضورار موى اب صورت  لو  الربوىئ  ومن وى موى   ىوز  وى 

     ل  البنإ  عوين مى ضىا مون رأم الموى ب وهو   ليوف  عووين موى .   ل  رأم المى
 ىت من أربىئب  يمى ي عل  بىل عوين  ن المضىر ال ر لحقوت بورأم الموى   وىلمر واضوا 

وال عووين هنووى يقصو  بووف أن . ومحسووم  نعووم ي حمو  البنووإ ال عووين  مووى لحو  رأم المووى 
المضليىت وبيم  ى  ر القيميىت  وه ا   ةاف  ير  البنإ للمو  ين أموال م اىملاه مضل ى  ر

ه الموين  نو  انةفوىن بو وف  حولف  ر الفقف ب يمىد وح يضىد  والةاف ي ور حو  مى ال ي يور 
أمووى  وون ال عوووين  وون الربووىئ ال وور  ى ووت  زئيووىد أو اليووىد موون  .الاوورائيا أو بيم ووف السوووبيا
سووب  (2)ء  ق يا معىصرإ  ر ه ا الاوأنأرا – يمى ا لعت  ليف  – راء  سىءإ البنإ  لم أر 

مى أاىر  ليف أح  البىحضين مون  و م   وويز ضومىن المضوىرب المع و ب للوربا الفىئوت  بىنيوىد 
  م و و  حى ا  –حسب بولف  –موبفف  ل  ا  بىرين  ااهمى مح  نظر  أمى الو    و 

حى ظوا  لو  أصو     و  ل   لإ ومى ي لبف أصحىب الموا   ن    ع ى لاس ضمىر هوو الم
ىإ ال ور  قووم  لو  أسوىم ضومىن بومى ل م  وأمى الضىنر   و أن مض  ه ا الضمىن ياوىبف المرا

 .(3)الص  مق الزيى إ
                                                 

 .حسين حىم   مر ق سىب .   (1)
« حمىيوا رأم الموى  وحو ه أو موق هوىمش ربوا معوين»ه ا وب   ضرت  ل  مقى  للو ا ور حسوين حىمو  بعنووان  (2)

   سووع ت بوو لإ ولاوون سوور ىن مووى  بوو  ت هوو ه السووعى إ  حيوو  لووم 335 وور م لووا ا ب صووى  ااسووامر  العوو   
 .ي نىو  موضوا الربا من بريب أو بعي 

ااسوواميا  م مووق الفقووف  الوو ورإ الضىلضووا   بوو  السوو ىر أبووو حوو إ  المضووىربا الماوو راا  وور الم سسووىت المىليووا.   (3)
 . ارإ
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 وو م الحى ووا  لوو  مضوو   لووإ وأنووف   يوو ور  وور ةلوو  المووو  ين  نوو  القيووىم أمووى   وووب 
لو   لوإ بىئمووا  بهيو ا ى  م ال عووين  ون الربوىئ الفىئ وا   وو اووام مور و   ليوف   ىلحى وا  

وهوو  يووو  ق النوووىم . وبةىصووا   ا اىنوووت المووووا  ابيوورإ وماضوووت   ووورإ  ويلووا لووو ب المضوووىرب
وأمووى القووو  بماووىب ا  لووإ للربووى   وور ماووىب ا ! أموووال م  سوو ضمىرهى    بغيووا الووربا و لبووىد لووفب

نمووى    بووىرات أةوورب  أمووى هنووى  ىلضوومىن  موون بعيوو    ىلموو ين  وور الربووى لووم يضوومن ل ع يووف وان
 . ع ب  ل  أموا  الغيرلل

ننووور ل سوووىء  مووون النىحيوووا ا ب صوووى يا  هووو  يقبووو  صوووىحب موووى  أن ي  عوووف لغيوووره : وان
 س ضمىره   ا مى  لم أنف  ن   سوىءإ المضوىرب  ور اسو ة ام هو ه المووا   أبصو  موى يماون 

  عويضف هو رأم المى   ق   ه  يقب  ال موي   ر ظ   لإ الوضقب
اووووةر واحوووو  أ صووووا  وووون رأيووووف .  يووووا معىصوووورإهوووو ا  مووووى صووووى  نر موووون موابووووف  ق

وال مىهير الغفيرإ لم  فصا  ن رأي ى    ي ىبىد و  سلبىد    بىل ضمين  ن الربا الفىئت و  
 .بع مف

و وو ت لا ووب الفقووف  لدنوور أ ووو   ي ووى ضووىل ر  وبعوو  البحووو  وال نقيووب  وور  ملووا من وووى 
ولوم ي ورء صوراحا ل نوىو    نىو  ه ه المرا ق  ىء ب ريقا  ىموا واليوا ا حصلت  ل  أن 

 ىل نوىو   وىء حوو  ضوومىن . أربوىئ المضوىربا ال ور  ى ووت بسوبب  هموى  المضوىرب أو  ع يووف
 .منى ق المضمون

 موون اووىن  حووت يوو ه مووى  حيووره واووىن م عوو ي،ى  مووى بحصووولف  لوو  هوو ا المووى  بغيوور   ن 
مى بسبب  سىء ف  ر اس ة امف ل  ا المى   وب  ن  م  ن ه ا صىحبف اىلسىر  والغىصب  وان

ال عوو ي  وووات بعوون منووى ق المووى     وو  يضوومن هوو ا الاووةر المع وو ب هوو ه المنووى ق ال وور 
 .ضى ت  ل  صىحب ىب

وبىل بق  هن منى ق المووا  م عو  إ م نو وا ال بوىئق  ويو ة   ي وى أو نو ة  نحون  ي وى 
 نوى وان ا لوم  اون الربوىئ  ور حىل. ربا المى  الم  وا مضىربا  س ضمىره و نر بعون أربىحوف
والصووو  أن المضوووىرب   يضووومن . هووو ه هووور منوووى ق أمووووا  المضوووىربا  موووى  اوووون منى ع وووىب

للمووو ا   مىلووف و  ربحووف  لنووف أمووين  لاوون الموور ية لووف  مىمووىد  نوو   سووىءإ المضووىرب     
هموى  اب   ن بعن الفق ىء صوردئ بأنوف يصوير بو لإ ا.  ن هى ي حو  من أمين  ل  ضىمن

. ب يح ووو  أ ووا  ر ووىت الضووومىن لمووى اح صوووبفصوولمعوووروف أن الغىأو ال عوو ب مغ صووبىد  وا
و لو  أيوا حوى   .و ىلمى أنف ب  ضمن أص  المى   مى المىنق من ضومىن أربوىئ هو ا الموى ب
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 ىل م ور  ل  أن المنى ق أموا   وي رب  لي ى من الضمىن موى ي ورب  لو  ال يوىن سوواء 
ت  لي وى موى يق ورب اضيوراد مموى نحون مرا ق الفق يا ال ر ا لعووب  و  ت  ر بعن ال. بسواء
 . يف

و ضومن منفعوا الو ار والعبو  ونحوهموى مون او  » فر ن ىيا المح ىج ور ت ه ه العبوىرإ 
منفعووا بسووو أ ر  لي ووى بىل فويوووت  و لووإ مووون ةوووا  اسوو عمى  العوووين  واوو لإ بوووىلفوات  وهوووو 

 قومووووا  هحا  الوووو ار  ووور يوووو   ى يوووا  لن ا لمنووووى ق ماووووضووويىا المنفعووووا مووون حيوووور ان فوووىا  
 لو  الغىصوب أ ور الرن منو  »و ر المغنور ور  . (1)« ضمنت بىلغصب اىل يىن سواء

وها ا ا  مىلوف أ ور   علو  الغىصوب أ ور مضلوف  سوواء اسو و   . حصب ى  ل  وبت  سليم ى
ت  ور يو ه العى يوا و المع  يوا و  اوىن  ليوف  وضو ى فولن وى  لالمنوى ق أو  را وى ح و   هبوت  

زوائ  الغصب  ر ي  الغىصوب مضومونا ضومىن الغصوب  مضو  »أيضىد    و يف(2)«اىل يىن
الِسووم ن و علووم الصوونى ا وحيرهووى وضموورإ الاوو رإ وولوو  الحيوووان  م وو   لووف اووورء منووف  وور يوو  

وان ا اوىن للمغصووب أ ورإ »و يف او لإ  (3)«الغىصب ضمنف   لف منفر اد أو  لف مق أصلف
و وور حىاوويا ال سوووبر  لوو  الاوورئ  (4)« علوو  الغىصووب ر ه وأ وور مضلووف موو إ مقىمووا  وور يوو ه

الر وا أن حلوا المغصووب  ا وف الو ي اسو عملف الغىصوب للمغصووب منوف  »الابير للو ر ير 
سوووواء اوووىن المغصووووب  قوووىراد أو حيوانوووىد  اىنوووت حلوووا الحيووووان نىاوووئا  ووون  حريوووإ الغىصوووب 

 .(5)«أو د 
 ن ابوىد مون أ  يمان  نزي  ه ه النصور الصريحا الواضوحا  لو  مسوأل نى الراهنوا  

 ووه ا . أن رأم الموى   ور المضوىربا هووو أصو  موىلر بووى ر  لو   وليو  الوو ة   نو مى يسو ة م
  لف المضوىرب أو اسو ة مف اسو ة امىد ةى ئوىد  قو  ضويق هو ا الو ة   ومون ضوم ياوون  ليوف 

 .ضمىنف وال عوين  نفب
 موى  وب  يقى  ومى هو ه ا الربا ال ي يضمنف المضىرب المع و بب وال وواب   يةورج

اليوم ومن الس ولا بماىن . بىلف الفق ىء  ر الع ي  من المنىسبىت  ات الابف   نف ربا المض 
والمور  ور نظوري . ال عرف  ل  ربا المضو  هو ا  ور ظو  ال قو م اا اري والمحىسوبر الوراهن

                                                 
 .168ر 5الرملر  ن ىيا المح ىج  ل  ارئ المن ىج  ج (1)
 .246  ر5ابن ب اما  المغنر  ج (2)
 .461  ر5نفم المر ق  ج (3)
 .261  ر5نفسف  ج (4)
 . ار  حيىء الا ب العربيا  القىهرإ 448  ر3ىايا ال سوبر  ل  الارئ الابير  جال سوبر  ح (5)
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 نوو  هوو ا الحوو    مى منووى بصوو    ضوومين المووين المع وو ي  لووم   يم وو  نظرنووى  لوو    ي وبووف 
ضرار ال ر  لح  المىلوإ  ور مىلوف مون  وراء  عو ب هو ا الموين  وهنوى ي ورئ ضورر ا ر ال

ألويم هو ا . انةفىن بيما ه ا الموى   وبةىصوا لوو اوىن الموى  ابيوراد واوىن ا نةفوىن ابيوراد 
 !ضرر مىلر لح  بىلمىلإب

: وب   رأت  ل   هنر مسوألا لوم أ و  لو دي ر اد اوى يىد  لي وى  أ رح وى  لو  حضورا ام
ى هوووو السوووىئ  اليووووم مووون اوووون المضوووىربا  ووور ال مويووو  المصووور ر ااسوووامر هووور  ووور ظووو  مووو

مضوىربا مسو مرإ    ن  وور  ور   ورإ واحوو إ أو بىن  وىء  مليووا واحو إ  لنفورن أننووى أموىم حىلووا 
ت ي ه من أموا  ن م  نوف  و م  حقيو  أربوىئ أو  حمو  ةسوىئر  حسوء اس ة ام البنإ لمى  

ال وور    وو  للمضووىر. سوولواف   حقوو  أربىحووىد ي ووى موون ضووم  ووىءت مرحلووا  ىليووا صووحا البنووإ  
حووو ضت  ووور الب ايوووا  ن ي وووا سووووء ا سووو ة ام مووون أضووور  نووو   صوووفيا  المضوووىربا بعووو   حقيووو  

ه    بر الةسىرإ السىبقا من الوربا الاحو   ومون ضوم ياوون الوربا : وبعبىرإ أوضا. أربىئب
ن هنوىإ  سوىءإ مون البنوإ أم القىب  لل وزيق هو الربا الصى ر  امى هوو الحوى   نو مى    اوو 

أن الموور مة لووف  وور حووى  ااسووىءإ  وموون ضووم  ووا   بوور الةسووىرإ موون الووربا  بوو  ي حمل ووى 
 المضىرب وح إ ضم يقسم الربا الحىص  الف بينف وبين رب المى ب

وةا  نظري  ر المرا ق الفق يا و  ت لبعن الفق ىء اامىد ب  ياون و حسب   مر 
ولو حصوب بَّوراد » ر ن ىيا المح ىج .  ن لم يان  اةاد  ر مضمون ىبريبىد من ه  المسألا  و

 .(1)«رت  ارين   ةبزه  صىرت ةمسين   أ لفوف  لزموف ضموىنونىبيم ف ةمسون    حنف  ص
ولوووو حصوووب سووومينا   زلوووت ضوووم سووومنت ر هوووى وأرش السووومن الو      الضوووىنر »و يوووف أيضوووىد 

م ف مىئا   زا   ر ب نف أو ب علم ح    ب اد أو أما وبي ومن حصب»و ر المغنر . (2)«حيره
صىرت بيم ف موىئ ين  ضوم نقور بنقصوىن ب نوف أو نسويىن موى  لوم ح و  صوىرت بيم وف مىئوا  

 .(3)«وب  ا بى  الاى عر. أة ه سي ه وأة  من الغىصب مىئا
والمر معرون  ل  حضرا ام للنظر  يف  وبةىصا أن الاىئق اليوم  ر ال عىم  هو 

 .أو المم  إالمضىربا المس مرإ 
 

                                                 
 . 168  ر5الرملر  مر ق سىب   ج (1)
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 .258  ر5ابن ب اما  مر ق سىب   ج (3)
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 من املسئول عن إثبات اإلساءة من عدمها؟
اوو  حوو يضنى يوو ور حووو  المةووى ر والمضووىر النى مووا  وون سوووء اسوو ضمىر البنووإ لموووا  

و ن رج ه ه المةى ر  حت موى يعورف بىلمةوى ر الةابيوا  وال ور  مضو  نو وىد مون . العماء
 ىموا والناوى  ال موويلر بو وف أنواا المةى ر الع ي إ ال ر ي عرن ل وى الناوى  ا ب صوى ي 

نمووى  لووو  ا  بوووىرات أةووورب   . ةووىر وال ووور    ر وووق  لوو  ا  بوووىرات أةابيوووا أو سووولوايا  وان
 ابووا ل ووى بأةابيووىت المضووىرب  وموون ضووم  ووا يسووأ   ن ووى و   وون المضووىر النى مووا  ن ووى 

سولوإ  نحن  ق  وحصريىد أمىم نوا واح  من المةى ر  وال ي يناوأ اليوا مون .  ن  ح وض ى
المضووىرب و وو م ال زامووف بأصووو  العموو  ا سوو ضمىري  أو ببنووو  واوورو   قوو  المضووىربا  أو 

سىء ف اس ضمىر مى ل يف من أموا  الغير  .بعبىرإ  ىمعا يناأ من  ع يف وان
 ضبىت ه ا السلوإ الةى م من المضىرب  ضبى ىد يوصلنى  لو   ل  نحن  ر حى ا وان ن 

 .ياون  ليفاليقين بوبوا ااسىءإ أو أبرب مى 
موون المسووئو  موون  ر وور النووزاا  وون  ضبووىت هوو ه : والسوو ا  الوو ي ي وورئ نفسووف هنووى هووو

بمعنو  مون الو ي  ليوف  قو يم او  موى يماون  ق يموف مون مسو ن ات وحيضيوىت اضبوىت  بااسىءإ
 ن  ضبووىت هوو ه . هوو ه ااسووىءإب هوو  هووم المو  ووون أربووىب الموووا  أم هووو البنووإ المضووىربب

معىصوور و عقي ا ووف الم عوو  إ لووم يعوو  أمووراد سوو اد امووى اووىن الحووى  أضنووىء ااسووىءإ  وور وابعنووى ال
وبىل وىلر بى ووت  مليوا ااضبووىت  ور حى ووا  لوو  . ال عىمو  بصوويغا المضوىربا  وور سوىلف اليووىم

 .مزي  بح  ونظر  ر ضوء مى نعىياف من وابق
 .وبىلفع  نى  ه ا الموضوا  نىيا  يبا من بعن  ق ىء العصور وبىحضيف

ىليا الموضوووا  وور أن   بيوو  القى وو إ العىمووا الحىامووا للمنىز ووىت  وور هوو ا و اموون  اووا
الص   وهر أن الو ي  ليوف  وبء ااضبوىت هوو المو  ر      ليوف البنيوا  اموى نور الحو ي  
الاووريف  وان ا   ووز  وون  قوو يم الحيضيوووىت ال وور   يوو    ووواه  موووى  لوو  ال وورف الضووىنر وهوووو 

وااااىليا هنى أن . ه ا ال ي ا  ىه ال رف ااةرالم     ليف    اليمين بأنف مى وبق منف 
ال  بيوو  الحر وور ل وو ه القى وو إ يوون م  نووف  ووى إ و وور حىلووب الموور  وو م الوو مان موون  ضبووىت 

و وووو ا يىت  لووووإ  لوووو  المسوووو وب الاوووور ر والمسوووو وب . ااسووووىءإ  وموووون ضووووم ضوووويىا الموووووا 
موووا  الوو ي هووم  ىلموو  ون  وور بضووي نى هوو ه هووم أربووىب ال. ا ب صووى ي موون الة ووورإ بماووىن

المو  وون  و ور ظو  الوابوق المعىصور  الو ي  ليووف المضوىرب  الو ي هوو البنوإ  والو ي هووو 
 وور الاضيوور موون الحووى ت الوو مان  الموو     ليووف يصووعب  لووي م  ن لووم ي عوو ر  ن لووم يسوو حي 
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مون  ضبووىت  سووىءإ البنووإ  رحووم أن ووى بوو   اوون حقيقووا  لاوون   أ لووا  لي ووى  وور يوو  الموو  ين و  
وهو ا اللفوظ معنوىه ومضومونف « انالبي»يا  بين ه ه ااسىءإ  والح ي  الاريف يقو  برائن بو 

 ايوف . من الوضوئ بماىن  ر  بيىن و  ليا مح  ال  وب با  مى ي ىئ مون وسوىئ  وأ وات
 الةروج من ه ا المأز  بمى يضمن الع الا والحفىظ  ل  الموا ب

و وورئ . لموضوووا موون  لووإ الزاويوواموون هنووى  ووىء  نووىو  بعوون الفق ووىء والبووىحضين ل وو ا ا
مةووورج محووو   لموا  وووا هووو ه اااووواىليا  وهوووو القلوووب الماوووىنر ل ر ووور النوووزاا   ىلووو ي يمضووو  
نمووى هووو البنووإ  والوو ي يمضوو  الموو     ليووف هووو المووو ا . الموو    هنووى لوويم هووو المووو ا  وان

 وب وبوىل بق  وهن محو  الو . ا هنوى هوو البنوإ بصوف ف مو  يىد نوومعن   لإ أن ال ي  ليف البي
ور  فوال ر  ليف  ضبى  ى هو   م و و   سىءإ منوف  أي أن  ليوف أن يضبوت أنو  لإ  ن  موى بصد

 ووهن أضبووت  لووإ  هبووت مسووئولي ف  مووى هنىلووإ موون  بعووىت الضوورار ال وور لحقووت . و   عوو ي
 .بىلمى   وان    و مسئو   ن ى وي حم  مى ن م  ن ى

ه ا القلب الماوىنر ل وراف   نابعن الفق ىء المعىصرين    اد ابيراد  ر ار  وب  ب  
والوصو   ل  أن ال  بيو  السوليم والو بي  لقى و إ ااضبوىت  لو  بضوي نى هو ه يوصو    النزاا

ومحوو  الوو  وب هووو  وو م و ووو  . (1) لوو  اووون الموو  ر هووو البنووإ والموو     ليووف هووو المووو ا
المف ووم  ب لإ م سم  ل  أن للم    والم     ليف مف ومىد حيروالقو     سىءإ من البنإ
وال ي ي هب  ل  أن الم    هو ال ىلوب والمو  ر  ليوف هوو الم لووب  بو    الما ور ل مى

من اىن بولف  ل  ةواف الصو  والظوىهر هوو المو    و ليوف البينوا ومون اوىن بولوف  لو  
و وووو  أصوووو  أو ظووووىهر   ووووو الموووو     ليووووف ويصوووو   مووووق يمينووووف امووووى أوضووووا  لووووإ اامووووىم 

ن اىن بعن من   .(2)القرا ر نىو  ه ا الموضوا لم يوا قف  ل  مى  هب  ليف  مايراد  ل  وان
و لوو  المو    أن يقوو م . المو    هووو الموو ا وأن البنووإ هوو الموو  ر  ليوف أن الصوحيا أن

البينا ال ر   ي  و ضبت  سىءإ الم     ليف  وان   ليم  لو  المو  ر  ليوف الو ي هوو البنوإ 
لمو    البينوا  لو  ا» لو  أن الحو ي   وأحوب أن أاوير. (3)سوب حلف اليمين أنف لم يقصور

مووىء  لووو يع وور النووىم بوو  واهم    وو  نووىم » املووا هوور  لووف« والوويمن  لوو  الموو     ليووف
أن المقصووو  السوونر هووو  ىمووف  ا مووى نظرنووى  ليووف ب م   ومعنوو  هوو ا الحوو ي «ر ووى  وأموووال م

                                                 
 .348  347  346حسين حىم  حسىن  م لا ا ب صى  ااسامر  ال  ا  .   (1)
 .م1994   ار الغرب ااسامر  بيروت  ال بعا الول   54ر  6ال ةيرإ  ج (2)
الاووي   بوو  اهلل بوون منيووق  الموو  مر الفق وور الضىلوو  للم سسووىت المىليووا ااسوواميا  اووراا اووورب لاس اووىرات  (3)

 .م2119الار يا  الاويت  
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 ور  لوإ  الحفىظ  ل  الموا  لصحىب ى  وحمىي  ى من ضويى  ى  لوي م  ون موى سون  بووي 
ا أو ح و   ملوا مون الموو  ين ب قو يم موى يضبوت هو ه   ه ا مى أ رانى م ب صعوبا بيىم الموو 

نمى ل    لو    بعوفقي  الوابق واونوف بىلفعو  ةوىرج ن وى  بو را  م عااسىءإ    ل قصير   م  وان
ومعر ووا ةبىيووىه  وأ رانووى  وور نفووم الوبووت موو ب سوو ولا بيووىم البنووإ بهضبووىت  وو م  سووىء ف  ووهن 

  ب حميوو  البنووإ بىلقيووىم بوو لإ بوو  ياووون هووو الولوو  بىلعموو  والمحقوو  لمراموور ومقىصوو  القووو 
. الاوريعا من الحفىظ  ل  الموا  من   وا و حقيو  الع الوا بوين ال وراف مون   وا أةورب

ومى   م ف من براءا ر  ر ه ه المسألا أنف ليم  ر ا  الحى ت  ن مى يع ز الم     ن 
م  ر  ليف بحلف اليمين م ر اد من أيا م ي ات  ب   نف  ر اضيور  ق يم البينا يا فر من ال

موون الحوووى ت   ي لوووب موون المووو     ليوووف اليموووين بوو  ي لوووب منوووف  قوو يم موووى ينفووو  الووو  وب 
  والقووو  بى  مووى  القوورائن  وور الوو  ىوب  لوو   فصووي   وور  لووإ موو ون ومعووروف  وبوو  (1) نووف

بحى  المق ما  لو  ا   و ا  بوىلقرائن سب  لم معنى  نىو   لإ  ر أاضر من  ورإ  ومىلت ال
  والقووورائن  ووور بضوووي نى هووو ه   يووو إ وم نو وووا  و لووو  مووون يسووو  يق  قووو يم ى (2)و ووو م  همىل وووى

 . ليق م ى  م  يىد اىن أو م  يىد  ليف
ولر رأي  ر ه ا الموضوا أ رحف  ل  حضرا ام للنظر  أراه مةر ىد  يو اد لنوى ي مضو  

 يم البينا  و ن    زه  ر  البينا  ل  المو     ليوف  وهو ا  عل  الم     ق« ر  البينا» ر 
ومعن  القو  ب لإ أن يظ  . بيىسىد  ل  مى هو م ون ومعروف من ر  اليمين  ل  الم   

الم     ر بضي نى ه ه هو الموو ا والمو     ليوف هوو البنوإ  و  نحمو  أنفسونى  نوىء بلوب 
 قوو يم البينووا  لوو    ووواه بهسووىءإ «  االمووو »و وور الوبووت  ا ووف ي لووب موون الموو    . ماىن مووى

البنإ   هن   ز  ن  لإ  ر  البينا  ل  الم     ليوف الو ي هوو البنوإ وي لوب منوف  قو يم 
البينوووا  لووو   ووو م  سوووىء ف  ويمانوووف  لوووإ  ووور ضووووء  ماىنى وووف وب را وووف وموووى  حوووت يووو ه مووون 

لضورار   هن بىم ب لإ  ل  الو ف ال ي يرضر   ا الحام زالت مسئولي ف  ن ا. مس ن ات
 .وان  ضب ت  ليف و حم  المسئوليا

                                                 
 .ومى بع هى 99ابن القيم  ال ر  الحاميا  ر السيىسا الاور يا  ر (1)

 .536  5سىب   ج ال سوبر  مر ق
 .حسين حىم  حسىن  مر ق سىب . وانظر  .  ر  ور ف الضىنيا  ارإ (2)
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 اخلامتــة
 : ر ة ىم ه ه ال راسا المو زإ نةلر  ل  مى يلر

. قيوىم ناوى  اب صوى ي اوفء و وى  لو ينظر ااسام لل موي   ل  أنف أ اإ ضروريا 1
ومن ضم ي ا   ل  بيىم ال موي   ل  بى   ر الافىءإ والع الا  وبرحم ار بى  موى  وهن اه موىم 

 نوو  ال عووىرن  الع الووا ااسووام بقى وو إ الع الووا بووين  ر وور ال مويوو  يفووو  اوو  اه مووىم  و قوو م
: أو بمعنو  أوضوا   ليوىت الع الوا بوين  ر ور ال مويو   ومن أهم مر ازات.  ل  مى   اهى

 وووه ا موووى أةووو  ال مويووو  أسووولوب المضوووىربا  وووهن  حقيووو  . المموووو  والمسووو ضمر الضووومىن والعىئووو 
سوىءإ  ضومىن والعىئو  يق ضور أ  ياوون المضوىرب ضوىمنىد     ور حىلوا الع الا من ةوا  ال

اسوو ة ام أموووا  الممووو   وان    ووو أمووين   يضوومن مووى  المضووىربا موون  ووراء أيووا مةووى ر  
اووورو  لالل وووم    المةوووى ر ال ووور  لب وووى بنفسوووف مووون  هموووى  و قصوووير و عووو  و ووو م اح ووورام   

ر أن العىئوو  موون المضووىربا اووراا بين مووى  ون امووى  ق ضوو. ال عىبوو  و  لقوا وو  الم نووا والعموو 
وب  ب م ااسام الع ي  من . أي اورء مح   لي من مى  وان ا ح ضت ةسىرإ  ا ي حم   ي ى

صوويغ ال مويوو   ات ال بووىئق المة لفووا  من ووى مووى يقبوو  الضوومىن موون المسوو ضمر ومن ووى مووى   
صوورإ  بقوىد لصويغا ال مويو   وال ر    لر  ر أاضر مون. والا  ةىضق لقى  إ الع الا. يقبلف

 .المعمو  ب ى
ي من ااسام بضورورإ حمىيوا المووا  والحفوىظ  لي وى ح و  مون صوىحب ى ومىلا وى  و 2

ىلف والمةووى ر بوو ر ااماووىن   ووويو ووب  لوو  اوو  موون بيوو ه مووى  أن يحميووف ويحو ووف موون الم
لوووإ و ليوووف اسووو ة ام اووو  موووى هوووو م وووىئ مووون أسوووىليب الحمىيوووا وال حوووو  اوووري ا أن  اوووون  

ماوورو يا الغىيووا وال وو ف ويو ووب  وور وموون  ظمووا ااسووام أنووف يو ووب . السووىليب ماوورو ا
نفووم الوبووت ماوورو يا الوسوويلا والسوولوب  و  ي يووز  لوو  ال ووا  اسوو ة ام وسوويلا حيوور 

 .مارو ا م مى اىنت الغىيا م ما ونبيلا
إ أو ي عوىرن و  ي نوى ر  لو. ا  لوإ ويل زمووا بوفو ل  أ راف العمليا ال مويليا أن يعوو 

 وىل حو  والحمىيوا مفروضوا  بغون النظور  ون اوون الضومىن مو وو اد . مق مسألا الضمىن
ب   نف  ر حى ت   ي إ ياون  حم  الضمىن وليم  قو  المةوى ر أموراد    أو حير مو و 

 ه ا رموت الوربا أو العىئو   عليوإ بىل نوىز   ون . مفر منف  ن انى بص   الحصو   ل   ىئ 
نىد لووإ موون ببوو  الغيوور     لوويم موون الع الووا  وور اووورء أن ي مووق لووإ ال ووى اووون مىلووإ مضووو 
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ينه ضووومىن مىلوووإ  وحصوووولإ  لووو   ىئووو ه بينموووى ال ووورف ااةووور ي حمووو  السووويئ ينه يالحسووون
وموون هنووى  ووىءت القوا وو  و ووىءت النصووور . ضوومىن المووى   و قوو ان العىئوو  اليووىد أو  زئيووىد 

 .  و  حنم    بىلغرم ا ربا لمى    ضمن. بر ن ه ا الميزان ال ىئز
ووو  وور حىلووا ضوومىن المضووىرب اسووىء ف اسوو ة ام مووى  حووت يوو ه موون أموووا   و وور ظوو  3

ال  بيقووىت المعىصوورإ للمضووىربا موون ةووا  المصووىرف ااسوواميا  وان ابووىد موون ضوورورإ أن 
وبحام اون المضىرب اليوم حىلبىد  ر صورإ بنوإ  . يضبت ااهمى  أو ال ع ب من المضىرب

 عوو ر البووين موون  ضبووىت هوو ه ااسووىءإ موون ببوو  البنووإ   ا مووى  ولووب ب ووى المووو ا و وور ضوووء ال
ضوىر ال سوى    ون « البينا  لو  المو    واليموين  لو  مون أناور»بنىء ل  القى  إ الما ورإ 

 ر ال  وب  الاور ياالعم  حيى   لإ ااااىليا بمى يحفظ المى  من   ا  ويضب  بىلقوا   
ضبى  ى من   ا أةرب احضوىر البينوا « الموو ا»لوابق القىئم ي ا   ل    ز المموو   ن ا. وان

واا موى  المياوىنيار للقى و إ أن . بمة لف صورهى ال ر  ضبت صحا   واه  ر  ع ب البنإ
اليمووين  لوو  صوو بف  وور  وو م ااسووىءإ  و نوو هى يبوورأ موون « البنووإ»ي لووب موون الموو     ليووف 

م موى بو  ياوون هنوىإ مون  سوىءإ  ور ومى أيسر اليمىن  ور زمىننوى هو ا  رحو.  حم  أب  بء
  ن مى هو العم  ال ي ي نبنى ضيىا الموا  من  ىنب و  يلح  ظلمىد بأحو  . حقيقا المر

ال راف من  ىنب  ةرب بو مت ا   وى ات اضيورإ وم نو وا  بعضو ى   أراه مقبوو د  وهوو موى 
أمينوىد   موى  بر وىد من المب أ  لو  ضوىمن بو  د مون اونوف ( البنإ)ي هب  ل   حوي  المضىرب 

وبعضوو ى يس حضوور  ر ووىد ضىلضووىد حيوور . أو باوور  أو  علووف ضووىمنىد    أن يضبووت  وو م ااسووىءإ
ماىرإ  ر العمليا ال مويليا وي علف ضىمنىد  وه ا ربمى اىن أةف و وأإ مون السوىب   ولاون 

وبعض ى يوا ف الماالا مون . ومن ضم  من المفض    م ال عوي   ليف. صعىب  مليا ف ون
وأةيووراد اابقووىء  لوو  المضووىرب . وهوو ا أ ضوو  موون سووىبقيف  ن صوونى ي يةووا  ال ووأمين و اووو 

أمينىد حسب ال اييف الفق ر لف   ىلمى لم يسم ا س ة ام  وان ا ح   نزاا  عليوف هوو ولويم 
وه ا  ر رأي هو أ ض  الحلو   .  بء  حضىر مى يضبت أنف لم يسم« المو ا»رب المى  

 .ل راسا والبح  من بب  الم مقوهو الموضوا الم روئ ل
و وي ب الة   ر ا   بىر مى ين م  ن المنىز ىت وال  ىوب والقضىيى من   ا يىت 4

ا سلبيا م مرإ  ل   مليا ال موي    لإ العمليا ال ر  مض  لب الناى  ا ب صوى ي  وبةىصو
   نف الموى ومن ضم  ي ب ا ب عى. ه ا الناى   ر مق   منف اان ى ره ومعن   لإ   صىبا

وي حموو   ر ووى ال مويوو  مسووئوليا ماوو راا   ن لووم  اوون  ضووىمنيا  وور القيووىم . اووىن  لووإ ممانووىد 
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و لووو  الم سسوووىت المىليوووا ااسووواميا أن  بوووى ر بوضوووق  قوووو  لاووو  صووويغا  مويليوووا . بووو لإ
وأن  اووووون هوووو ه الاوووورو  موووون الوضوووووئ .  سووو و ر اوووو  اوووورو  وم  لبووووىت الحي ووووا والحووو ر

  .والصراحا والحسم بماىن
و لي ى ا لإ أن  وضا للممولين  ر   .و ل   ر ر العق  الموبعين  ليف ا ل زام ب ى

 . أسىليب وان راءات حمىيا أموال م و  م  عريض ى للضيىاو 
 .من  راسا  ي إ للعمي  ولموضوا ال موي  وحير  لإ

و ل   لإ الم سسىت أن  نر صراحا  ر  لوإ العقوو  الماورو ا والمع ورف ب وى  أن 
    وا الل ووء  نو  النوزاا  و حبو  أن  اوون مراوز ال حاويم والمصوىلحا ااسوامر  نر  لو

 .ب بر  المى اىن  لإ ممانىد 
و وي ب أ  يغيب  ن ال هن مى هنىلإ من  ر  واضا بوين ال حوو  وا ح وراز وبوين 5

الضوومىن  سووواء موون حيوو  المف وووم  أو موون حيوو  المسووىئ  ال وور  نضوووب  حووت هوو ا و حووت 
 .الحاىم الاور يا الحىاما  ر ه ا و اإ  اإ  أو من حي 

لووو  المووووا  وحمىي  وووى مموووى يماووون ام يحووورر الحووورر الوووف  لووو  الحفوووىظ   ن ااسووو
لان  لإ اوورء وضومىن هو ا . والحىئز لف مةى ر  يس وب  ر  لإ مىلإ المى  حمىي  ى من

 .ىد المى  من بب  الحىئز لف بىلمف وم الفق ر الم عىرف  ليف للضمىن اورء  ةر  مىم
 ن الوووو ر بووو لإ  يووو اد ي عووو  اووو  ا  وووىء بعووو م حووورر ااسوووام  لووو  حمىيوووا المووووا  

امى ي علنى حو رين او  الحو ر ونحون نحو   موابفنوى  ح و  .  احضىد   يس ح  م ر  السمىا
   نزلوو  البوو ام  ون بصوو  أو  ون  رايووا  لوو  حموو  البنوووإ ال قلي يووا  وال وور  ع بوور بضوويا 

 .  من أهم مى يفر  بين ى وبين البنوإ ااسامياالضمىن وبضيا  ح ي  العىئ
 واهلل سبحىنف أ ا وأ لم
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 

ة عن سوء استثمار اموال العمالء ئضمان البنك لألضرار الناش
 وتعويضهم عن االضرار الناجمة

 
 

- :وتوجد هنا مباحث
 موجبات الضمان: المبحث األول

 يرة واشهرها ذكر الفقهاء للضمان موجبات كث
ماا يضامن بياحيح   -5احترام الماال  -4االتالف  -3الغرور  -2قاعدة اليد  – 1

اماا . (1)بالمباشارة والتسابو واليادولكن ركز في مفتاح الكرامة علا  التفويات  .يضمن بفاسده
العقاااد والياااد )وركاااز ابااان رجاااو علااا  .  (2)العقاااد والياااد واالتاااالف والحيلولاااة)السااايوفي فاااذكر 

ولكنناا فاي بحثناا هاذا وماا  .(4) (العادوان واالتاالف والياد)وحيرها القرافي في  (3) (واالتالف
الشااامل  التقصدد  الضاامان فياا  وعلاا   وشاارف العقدد )يناسااو الموضااوف سااوف نركااز علاا  

بماااوارد التحااااوف الماااذكورة فاااي الدراساااات الحديثاااة للعمليااااات  والتفاااريف وعااادم األ اااذ للتعاااد 
ع حااادوثها  و امكاااان ارجااااف قااار  لعااادم تياااور  و تو وال نتعااارال لالساااباو األ ااا (البنكياااة

 .بعضها ال  ما ذكرناه
االجاااااارة والااااارهن )الضااااامان فاااااي عقاااااود االماناااااة وهاااااي مااااان قبيااااال : المبحاااااث الثااااااني

 :والبحث يتم عل  مستويين...( يةر والعا
 ما هو مقتض  األيل؟ – 1
 هل يتحقق الضمان باالشتراف في العقد؟ -2

 :و عدم ضمان االمين ويستند األيل ال   مورفهو بال ري لاما مقتض  األي
ااان َساااب يل  : قولااا  تعاااال  - واًل   ااان يَن م  وهاااذا الااادليل ( 11: التوباااة) َماااا َعلَااا  اِلِمِحس 

 .ا ص من المّدع  حت  في مثل الوديعة
عاادم وجااود ساابو لضاامان  وال تشاامل  قاعاادة اليااد ألنهااا تشاامل اليااد العاديااة ال  –ثانيااًا 

كااااالعين )و شاااارعية  ، (يااااةر كااااالعين المسااااتمجرة والمرهونااااة والعا)ة كاناااات األمينااااة مالكياااا اليااااد

                                                 
 . 206ص  6لكرامة ج مفتاح ا -1
 . 272االشباه والنظائر  -2
 . 212قواعد ابن رجو  -3
 . 206، ص 2الفروق ج  -4
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 (الملتقفة، والمال مجهول المالا،، واماوال الغّياو والقّيار عناد الحااكم الشارعي  و المااذون
 .وال تشمل  قاعدة التغرير

 (ليس عل  األمين اال اليمين)األ بار ومنها ال بر المعروف  –ثالثًا 
 االجماف_ رابعًا 
وقااد ذكاارت لهااا مسااتثنيات كالعاريااة ال ناار  ضاارورة فعااال للتعاارال . قاعاادة مساالمةفال

 .لها
 هل يتحقق الضمان باشتراف  عل  األمين؟ – 2

 .هنا، ا تالف حول نفوذ هذا الشرف بين مثبت وناف
 :اما النفاة فيستندون ال  مايلي

 م الفة الشرف للشريعة  – 1
 اسب  ان قبول الوديعة احسان والضمان ال ين -2
 إن   الف مقتض  العقد -3
 ان  من قبيل شرف النتيجة وهو غير يحيح -4
مناا  ياادل علاا  عاادم وجااود مااا يقتضااي الضاامان فااي عقااود بيجاااو علاا  األول  نولكاا

فاال ي اتلف : االمانة ال ان  يدل عل  وجاود مقتضاي عادم الضامان، جااء فاي منااهي الهداياة
 .نجيو عل  الدليل الثالثوبنفس هذا  .(1) عدم االقتضاء باقتضاء العدم

 .(2) ييح شرف الضمان في العارية واالجارة والوكالة والرهن: ولذا قال البجنوردي
وقااد ( . باال عاريااة مضاامونة: )وقااد اسااتند فااي العاريااة الاا  مااا جاااء فااي حااديث ياافوان

 .(3)  ن من   ذ بحديث يفوان بن امية  لزم  الضمان: ذكر ابن رشد
ن يقبااول الضاامان زيااادة فااي االحسااان ثاام  ن بعااال الااودعيامااا الثاااني فيقااال فياا  ان 

يقدمون عليهاا لفوائاد وجودهاا عنادهم و يوياًا اذا لام يشاترف الماودف بقااء الياورة النقدياة 
 .فيمكن تيور المنفعة الكبيرة

اذا هلكااات (: )ف)ويؤياااد هاااذا المعنااا  امكاااان ضااامان العارياااة إذ يقاااول ااماااام الياااادق
 .(4) (ن  اال  ن يكون قد اشترف علي العارية عند المستعير لم يضم

ف فقااد جاااء فااي المدونااة الكباار  عاان الفقهاااء الساابعة اكمااا يؤيااده امكااان تضاامين الياان
                                                 

، والبنا، ا لالرباوي للسايد اليادر، 72، ص 7، وج 271، ص 3وراجع القواعد الفقهية للبجناوردي ج  55ص : مناهي الهداية -1
 . 114ص 

 . 271، ص 3القواعد ج  -2
 . 306ص ، 2بداية المجتهد ، ج  -3
 . 236، ص  13الوسائل ، ج  -4
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 الغّسال والحّناف واليّواغ و يحاو اليناعات كلهام ضاامنون لماا دفاع إلايهم)يقولون  نهم 

(1). 
ضااامانًا اال ال تضااامن العارياااة اال ان يكاااون اشاااترف فيهاااا ( )ف)وذكااار االماااام الياااادق

 .وعلي  اجماف االمامية. (2) (ا وان لم يشترف فيها ضمان  ةالدنانير فإنها مضمون
اماااا الااادليل الراباااع فلاااو قبلناااا عااادم ياااحة شااارف النتيجاااة امكنناااا اشاااتراف الفعااال ولكنناااا 

 .نستفيع افتراال انشاء شرف النتيجة ضمن العقد عماًل بمدلة نفوذ الشرف
 :وا ال استند وهكذا نعرف ان المثبتين

وما جاء عان موسا  بان بكار عان  ما مّر من رواياتالروايات ال اية كما في  – 1
سااملت  عاان رجاال اسااتمجر ساافينة ماان ماااّلح فحّملهااا فعامااًا واشااترف : قااال( ف)االمااام الكاااظم

 .(3)جائز: علي  إن نقص الفعام فعلي  فقال
 .(4) المؤمنون عند شروفهم( ص)عموم ادلة نفوذ الشرف كقول  -2
 .ومنها الوديعة عقود االمانةل  هنا نيل اجمااًل ال  امكان اشتراف الضمان في ا

متا  يكاون البنا، : وهناا يامتي الساؤال ،لضامان اينماا وجاداقياود عادم : لاثالمبحث الثا
 مسيئًا فرق االستثمار المتبعة مما يوجو الضمان؟

 ما ذكر من قيود هو
 التعدي – 1
 التفريف -2
 تر، الحيفة -3
 تفاف باالمانةاالن -4
 التقيير في دفع المهلكات -5
 الم الفة في كيفية الحفظ -6
 التضييع بمن يلقي االمانة في مضيعة -7
 الجحود -2
 (5) م الفة الشروف -1

وينهاا وان ذكارت بعاال الحااالت عناوالظاهر ان  لم يرد نص تفرح فيا  هاذه األماور ب
                                                 

 . 233، ص 12نقال عن الميادر الفقهية ، ج  -1
 . 123: 7تهذيو االحكام للشيخ الفوسي  -2
 . 270، 277، ص 13الوسائل ، ج  -3
 . 30، ص 15الوسائل ، ج  -4
 . 61ص  6القواعد للعالمة الحلي، ج  -5
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كماا ( التقياير)ال  عنوان واحاد هاو  باعتبارها مياديق، ولذا فمن الممكن ارجاعها جميعاً 
 .(1) يقول ياحو الجواهر

فيشامل كال ماا ذكار مان ( عدم التزام األمين بما يحقق األمانة في ر ي العرف)هو  و 
بمن  فعال مااال  التع يوربما فرق بعضهم بين . ل كل م الفة للشروفمشيعدم الحيفة كما 

والظااهر  ،وهو عدم فعل ما يجاو فعلا بمن  امر عدمي  التف  طو ،يجوز فعل  كلبس الثوو
 .ما قلناه

ومن هناا فاإن كال ماا تقاوم با  البناو، مان نشاافات عملياة مضارة  و عادم التازام بادفع 
الم اااافر وعااادم ادارتهاااا وهاااي علااا  اناااواف سااانذكرها يعاااد  روًجاااا علااا  مقتضااايات األماناااة 

 .بال فرق بين موجبات الضمان ويوجو الضمان
  يل فيما قلناهد العم وال ريو في ان عنير 

ال يحااول الساالعة االذن وال  االف فيمااا ذكرناااه باين الفقهاااء وتجااو مالحظاة ان مجاارد 
 ؛ال  امانة

 .يقول القرافي في حديث  عن اسباو الضمان
الياد )وثالثها وضع الياد التاي ليسات بمؤتمناة، وقاولي ليسات بمؤتمناة  يار مان قاولي »
غّياااو ونحااوهم وتبقاا  ماان األياادي الموجبااة فااإن اليااد العاديااة ت ااتص بالّسااراق وال( العاديااة

ويمكاااان ان نمثاااال لهااااا بااااالقبال عنااااد . (2) «للضااامان قاااابال بغياااار عاااادوان باااال بااااإذن المالااا،
 .المساومة فيجو الوضوح في عملية األمانة

والشااافافية مفلوباااة فاااي بااادء العقاااود وفاااي اساااتدامتها وهناااا، مواثياااق ومبااااد  ارشاااادية  
وحبااذا لااو نااص فااي عقااد الوديعااة  .(3) جااو التقيااد بهااادوليااة تركااز عليهااا وتوضااح اساااليبها في
 .البنكية عل  لزوم االلتزام بقواعد التحوف

 
 التك  ف الفقهي للو ائع المص ف ة من ح ث األمانة والضمان:  ابعالمبحث ال

ويقيااد بهااا الوديعااة النقديااة التااي تااودف لااد  البنااو، والتااي :مفهددوا الو  عددة المصدد ف ة
وهاذه الوديعاة ا  (4)لا  معاادل لهاا عناد الفلاو  و وفاق شاروف معيناةتتعهاد بادورها باعاادة مب
تعبر بم تلف اشكالها في مفهوم البناو، الربوياة عان مبلا  مان »ا : كما يقول االمام اليدر

                                                 
 . 122، ص 27جواهر الكالم، ج   -1
 . 207، ص 2ج  الفروق ، -2
 . وقد ايدرت منظمة ال دمات المالية االسالمية ارشادات في هذا السبيل وعل   ساس من ارشادات لجنة بازل الدولية -3
 .17عمليات البنو، من الوجهة القانونية ص : الدكتور علي جمال الدين عوال - 4
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النقااود يااودف لااد  البنااو، بوساايلة ماان وسااائل اايااداف فينشااا وديعااة تحاات الفلااو او ألجاال 
االلتااازام بااادفع مبلااا  معاااين مااان وحااادات النقاااد  محااادد اتفاقاااًا ويترتاااو عليااا  مااان ناحياااة البنااا،

القانونية للمودف  و ألمره لد  الفلو  و بعد  جل، علا  ا اتالف الشاكل الاذي ياتم االتفااق 
 .علي  للوديعة بين البن، والعميل

ويفلق عل  الودائع الميرفية هذه عادة  نها ودائع ناقية ألن البنا، غيار ملازم بادفعها 
لمادي الذي  ودعت ب ، والعماالء ال يساتفيعون رفاال ماا يقادم عند الفلو بنفس المظهر ا

 .(1)«اليهم من النقود مادامت هذه النقود قانونية
 .(2)ويقرو من هذا ما ذكره االستاذ الزرقا في  يائيها

 :الوديعة الميرفية تتمتع بما يليو 
 .ا  نها تقتير عل  النقود المدفوعة للبنو،1
 .تكون ألجل ا  نها قد تكون تحت الفلو وقد2
 .ا  نها تمثل عملية الزمة بشروفها3
ا ان للبن، دفع ماا يعادلهاا مان نقاود قانونياة دون االلتازام باالمظهر الماادي الاذي دفعات 4
 .ب 

 .ا  ن للبن، الحق في التيرف بها بما يشاء النها ملك 5
 .ا  ن االرباح العائدة منها عند االستثمار تعود للبن،6
 .يعادلها في كل األحوالا ان البن، يضمن ما 7

 :فيمكن تل ييها بما يلي:أما اهم تها االقتصا  ة لعمل المصا ف
ا  نها وسيلة هامة من وسائل الادفع لماا يحايف بهاا مان ضامانات تنتجهاا الثقاة باالبنو،، 1

وان لاام يعتاارف لهااا القااانون بالياايغة النقديااة، ومااع ذلاا، فقااد اتسااع التعاماال بهااا عاان فريااق 
 .استعمال الشيكات

ومااااان الواضاااااح ان ازديااااااد وساااااائل الااااادفع فاااااي المجاااااال االقتياااااادي يبعاااااث فاااااي الحيااااااة 
 .االقتيادية روح السرعة والسهولة في التبادل

                                                 
 .24البن، الالربوي ص  - 1
 .330قراءات في االقتياد االسالمي ص  - 2
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اااا ان الودائاااع الميااارفية تمثااال غالباااًا اماااواال عافلاااة عااان التااامثير اماااا لقلتهاااا  و النهاااا ال 2
عناد اياداعها فاي  تعرف سبيلها للد ول في الحياة االقتيادية بشكل مؤثر، فاي حاين تاد ل

 .حوال االستثمار الكبير وهو القادر عل  تمويل المشاريع الض مة
ااا ان الودائااع المياارفية تماانح البناا، القاادرة علاا   لااق االئتمااان بدرجااة اكباار ماان كميااة 3

تل، الودائع، واالئتمان ي لق بدوره الوديعة الميرفية  يضًا، وبهذا تكثار وساائل الادفع التاي 
ساع الحركاة التجارياة، وهكاذا نعارف ان الودائاع الميارفية تعناي بيات تعاوال عان النقاود فتت

القياااايد فااااي الااااد ل المياااارفي والمحااااور االساسااااي فااااي نشااااافاتها االقتيااااادية والتجاريااااة 
 .(1)وغيرها

والحااديث هناا مفياال، نقتيار مناا  علا  موضااع الحاجااة  :الو  عدة فددي الفقددال اال دد مي
 .وبكل إجمال

للوديعة مرة عل  العقاد، وا ار  علا  موجباات الضامان، ويتم التركيز في البحث الفقهي 
 .وثالثة في توابع المسملة

امااا بالنساابة للعقااد فيقااال اناا  لفااظ ا او مااا يقااوم مقاماا  ا يقتضااي اسااتنابة فااي الحفااظ وال 
 ااالف فااي اعتبااار انشااائية الااربف بااين القبااول وااليجاااو فليساات ماان قبياال االباحااة التااي ال 

دين، واذا استودف وقبل ذل، وجو علي  الحفظ ولو كاان الماودف يلحظ فيها الربف بين القي
مضاافرًا وجااو علاا  كاال قااادر عليهااا واثااق بااالحفظ قبولهااا ا كفايااة ا واال فهااي ماان العقااود 
المستحبة في نفسها لما تشتمل علي  من التعاون، وال يلزم  الدر، لو تلفت العاين مان غيار 

م يااص ( علاا  اليااد مااا ا ااذت حتاا  تااؤدي)تعااّد  و   ااذت مناا  قهاارًا، الناا  امااين، وعمااوم 
بقاعدة عدم ضمان االمين من غير تعد وال تفريف، وهي عقد جائز من فرفي  ا باال  االف 
ا كما ان  يبفل بموت كل واحد منهما او جنونا ، وحينئاذ تكاون العاين فاي ياد الاودعي اماناة 

 .يجو رّدها ال  مالكها او ولي امره
 .حفظها بما في ذل، االفعام للحيوان والسقي للنباتوتحفظ الوديعة بما جرت العادة ب

وقد احتاف الفقهاء للوديعة فمنعوا حت  من بعال االعمال التاي يقاوم بهاا النااس بالنسابة 
لحاجيااااتهم كحمااال الوديعاااة معااا  اثنااااء  روجااا  مااان الااادار وامثاااال ذلااا،، ولاااو عاااين المالااا، 

                                                 
 .161الودائع النقدية للدكتور االمين ا الترجمة الفارسية ص  - 1
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لهااا حتاا  الاا  الموضااع موضااعًا وجااو االقتيااار علياا  باال احتاااف الاابعال بعاادم تجااويز نق
 .االكثر حفظاً 

 .وال تيح وديعة الففل وال المجنون العتبار الكمال في فرفي العقد اال مع اذن الولي
 .واذا ظهر للمودف امارة الموت وجو االشهاد بها

 .ويجو إعادة الوديعة ال  المودف مع المفالبة في اول اوقات االمكان
التفاااااريف والتعااااادي، بااااال ربماااااا عبااااار عنهماااااا وبالنسااااابة لموجباااااات الضااااامان ذكاااااروا منهاااااا 

بالتقيير، وذل، ليدق ال يانة المقابلة لالمانة واالئتمان المجعاول فاي النياوص ساببًا  و 
 .عنوانًا لعدم الضمان، وقد ذكر الفقهاء الكثير من المياديق لهذا المفهوم

ديعاة اذا مساملة جاواز السافر بالو : وفي لواحق المساملة تعارال الفقهااء الا  مساائل، منهاا
 اف تلفها مع االقامة، ومسملة عدم براءة الذّمة ااّل بردها ال  الموّدف  و وكيل  وغيار ذلا، 

إال انا  يجاو التعاارال . مماا ال مجاال للتعارال لا  ألناا  ال تامثير لا  فاي فهام حقيقااة الوديعاة
لمسااملة واحاادة وهااي مااا لوكااان البناااء منااذ االول علاا  التياارف فااي الوديعااة، ومااا هااو حكاام 

 .المسملة اذا كان التيرف مهلكًا للعين المودعة هذه
اما بالنسبة للتيرفات غير المتلفة للذات فان  لو كان ذل، برضا المال، فقد ا تلفاوا فاي 

 .ان  عارية او انها اباحة التيرف ال بعوال
وان ناااو  التيااارف فاااي الوديعاااة مناااذ البااادء دونماااا اتفااااق مسااابق فقاااد ذكااار الفقيااا  الكبيااار 

 :هر الكالم ان ياحو المسال، قال هناالنجفي في جوا
ان لااو ناااو  التيااارف فاااي الوديعااة عناااد ا اااذها بحياااث ا ااذها علااا  هاااذا القياااد كانااات »

مضااامونة عليااا  مفلقاااًا، النااا  ال يقبضاااها علااا  وجااا  االماناااة بااال علااا  سااابيل ال ياناااة، وفاااي 
فااي  ماان ثبااوت اليااد: تاامثير اسااتدامة النيااة فااي اسااتدامة اال ااذ كمااا تااؤثر فااي ابتدائاا  وجهااان

الموضاااعين مقروناااًا بالنياااة الموجاااو للضااامان، ومااان انااا  لااام يحااادث فعاااال ماااع قياااد ال ياناااة 
 .«والش، في مجرد القيد في الضمان

وعلق علي  بوضوح الفرق بين العزم عل  االنتفاف مع بقاء القبال عن المال، وبينا  ماع 
 .(1)نية كون القبال ل  ضرورة تحقق الغيو في الثاني دون االول

                                                 
 .141، فبع بيروت ص 27ج : جواهر الكالم في شرح شرائع االسالم - 1
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بة للتياارف المهلاا، كمااا فااي النقااود فاناا  لااو كااان متفقااًا علياا  فااي العقااد تحااول امااا بالنساا
اال ان نتياور اياداف  .العقد ال  عقد قرال الن  يعني التمل، بالضمان وهو حقيقة القارال

 .المالية
ونعود الا  الودائاع الميارفية لنعارف تكييفهاا الفقهاي علا   :الو ائع المص ف ة واق امها

 :ضوء ما سبق
د مان معرفاة اقساام ماا يسام  بالوديعاة الميارفية لماا لاذل، مان د ال فاي معرفاة وهنا الب
 .هذا التكييف

 :وتنقسم هذه الودائع الميرفية عادة ال  اقسام
وهااي المبااال  النقديااة التااي تااودف لااد  الميااارف الو  عددة الرا  ددة أو المتح كددة: االول

 :فتين التاليتينبقيد ان تكون مهيئة للسحو عليها عند الحاجة وهي تمتل، الي
 .كونها تحت الفلو دائماً 

 .ال تدفع الميارف عليها فائدة ا حسو العادة ا
وهي المبال  التي يتم اياداعها فاي المياارف (الو ائع ألم )الو ائع اال تثما  ة : الثاني

بقيد الحيول عل  د ل مستمر منها او ربما يساتهدفون االساتثمار الموقات ريثماا يتسان  
 .باشرةلهم تشغيلها م
 :فهي اذن

 .ا ودائع نقدية مشترف فيها االبقاء ال  مدة معينة كحد ادن 1
 .ا يتم تقاضي مبل  معين عليها كد ل استثماري2

وهاااي ودائاااع فيهاااا وجااا  شاااب  باااالودائع الجارياااة مااان حياااث امكاااان و ائدددع التدددوف  : الثالدددث
رف مان فوائاد السحو عليها فاي كال  ن و  ار باالودائع الثابتاة مان حياث ماا تفرضا  المياا

 :للموفرين وتمتاز هذه الودائع
 .بانها مهيئة للسحو عليها عند الفلو: والً  

بوجااود بعااال القيااود التااي تمنااع ماان السااحو بميااة فريقااة كاناات كاامن يلاازم المااودف : ثانياااً 
بتقااديم دفتااره ال اااص فااي كاال ماارة يشاااء السااحو فيهااا ممااا يضاامن بقاااء المبااال  التااي يتوقااع 

كمااااا يقااااول الشااااهيد % )10ع التااااوفير والتااااي ال تزياااد عااااادة علاااا  ساااحبها ماااان مجمااااوف ودائاااا
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وذلااا، لياااعوبة الساااحو المشاااار اليااا ، ويعتبااار عشااار كااال وديعاااة تاااوفير وديعاااة  (1)(اليااادر
 :جارية وال يدفع عنها  ية فائدة  و ربح بل يحتفظ بها كقرال فهي تمتاز اذن

 .بدفع فوائد للمودعين من قبل الميارف: ثالثاً 
 .الشرعي لهذه الودائع ان كان ممكناً  فلنالحظ التكييف

اعتباااار بعااااال االقتياااااديين االسااااالميين ان ودائااااع : تك  ددددف و ائددددع الح ددددا  الرددددا ي
 .الحساو الجاري هي ودائع كاملة بالمعن  الشرعي

 :يقول الدكتور االمين
واذا كانت الوديعاة النقدياة تحات الفلاو هاي مبلا  يوضاع لاد  البنا، ويساحو منا  فاي »

 تااااره الماااودف، فاااان ذلااا، كااال ماااا يفلاااو فاااي الوديعاااة الحقيقياااة وال توجاااد  ياااة الوقااات الاااذي ي
شائبة، فاذا كان البن، قد اعتاد ان يتيرف فيها ا بحسو مجر  العادة ا فان هذا التيرف 
المنفاارد ماان جانااو البناا، ال يمكاان ان يحسااو علاا  المااودف وينسااحو علاا  ارادتاا  فيفساارها 

قاراال، فاارادة الماودف لام تتجا  ابادًا فاي هاذا الناوف مان عل  هذا االتجاه من االيداف الا  اال
كماااا ان البنااا، لااام يتساااّلم هاااذه الوديعاااة علااا  انهاااا قااارال بااادليل انااا  . االياااداف نحاااو القااارال

عل  حفظ الوديعة عند الفلو بعكس الوديعة الجل، وبادليل الحاذر ( عمولة)يتقاض  اجرة 
رة الفورياة بردهاا عناد الفلاو مماا الشديد مان اساتعمالها والتيارف فيهاا مان جانبا  ثام المبااد

ياادل علاا  ان البناا، حينمااا يتياارف فيهااا انمااا يفعاال ذلاا، ماان موقااف انتهااازي ال يسااتند الاا  
 .مركز قانوني كمركز المقترال

ويؤكد اضافة علا  ذلا، بانناا حتا  لاو الحظناا مساملة االجاازة الضامنية والعرفياة للماودف 
 يغيار مان ارادتا  فاي الوديعاة ويؤياد بتيرف الميارف بااموال الحسااو الجااري فاان هاذا ال

ا تياااره هااذا بمااا اثاار عاان المالكيااة ماان تجااويز التياارف بالمثليااات للقااادر علاا  ردهاااا وان 
 .(2)لم يقل حت  بهذه الكراهة(  شهو)اعتبروا ذل، مكروهًا بل ان 

 :والمالحظ ان  يعتبر اموال الحساو الجاري ودائع بمفهومها الشرعي تمامًا مستدال
 .قيد المودف، فالمودعون لم يقيدوا القرالب: اوال
 .با ذ البن، العمولة عل  حفظها كما في البنو، السودانية: ثانياً 
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 .حذر البن، من استعمالها، فموقف  موقف انتهازي كما يعبر: ثالثاً 
اال ان الظاهر ان المورد مورد قرال، ذل، ان من  يائص الوديعاة ان تبقا  كماا هاي 

رف فيها  يويًا بما يفوت ذاتها ا باجماف الماذاهو االساالمية ا اال بعينها وال يمكن التي
مااا ينقلاا  عاان المالكيااة حيااث اعتبااروا ذلاا، مكروهااًا، و ايااة اذا كاناات الوديعااة ماان الاادنانير 

هاذا فاي حاين نجاد البنااء مناذ البادء علا  ان يقاوم البنا، بالتيارف . والادراهم اي مان النقاود
مامااًا دونمااا حاارج  و اسااتثناء، وانمااا هااو اماار فبيعااي المفلااق فااي  مااوال الحساااو الجاااري ت
ااا كمااا يعباار ا امااا احتيافاا  فااي التياارف فااي امااوال  جاادًا وال يت ااذ البناا، فياا  حالااة انتهازيااة

الحساو الجاري فهو تابع لفبيعتها الجارية ولزوم توفر سيولة نقدياة فاي كال  ن لالساتجابة 
، لل فاار ال باال امكناات المفالبااة الحتماااالت السااحو فااي كاال  ن واال تعرضاات ساامعة البناا

القانونياااة لااا ، فحتااا  علااا  ماااذهو المالكياااة ال يمكااان تكيياااف وديعاااة الحسااااو الجااااري علااا  
 .اساس انها وديعة وانما تجو الييرورة ال  انها قرال كامل الن التيرف ليس استثنائياً 

 :فهي في الحقيقة ناشئة من عاملين( نية االيداف)اما مسملة النية 
 .ها كذل، في البنو، الربويةكون: االول
انهااااا تقاااارو ماااان الوديعااااة باعتبااااار امكااااان اسااااتيفائها كاملااااة فااااي كاااال  ن، وبمااااا : الثاااااني

يياااااحو ذلاااا، ماااان الحفااااظ والياااايانة، فهااااي تااااؤدي الاااا  نفااااس النتيجااااة التااااي يااااؤدي اليهااااا 
علام  االستيداف تمامًا اال ان هذه النية ال تنسجم مفلقًا ا عندما يراد تكييف العقد شرعًا ا ماع

الفاارفين بااان هااذه العااين الماليااة بمجاارد تسااليمها سااوف تقااع تحاات التياارف الكاماال للبناا، 
  .وهذا انما ينسجم مع القرال ال االيداف، حت  لو وضع علي  عنوان االيداف

 .فالعبرة في العقود للقيود والمعاني ال لاللفاظ والمباني
لااذي يقااوم باا  المياارف امااا ان ان التياارف ا: ولااو قبلنااا انهااا ودائااع كااان علينااا ان نقااول

يكااون ناااقال بذمتاا ، وامااا ان يبقاا  مجاارد تياارف فااي مااال المااوّدف، فاااذا كااان ناااقال بذمتاا  
فمعناااا  ذلاااا، االسااااتقراال، وهااااذا ينسااااحو علاااا  مجماااال الوديعااااة ماااان العقااااد االول باعتباااااره 
يتيرف في اموال الحسابات الجارياة كمالا، كامال ا بال ان المياارف انماا تقادم علا  فاتح 

حسااابات الجاريااة وتقااديم  اادماتها ا وهااي ال تتقاضاا  علاا  ذلاا،  جاارًا عااادة، ويعتباار مااا ال
ها بال ريو ا انما تقادم لتساتفيد مان السايولة النقدياة عفتتقاضاه بعال البنو، عالمة عل  ض

 .التي توفرها الحسابات الجارية
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ات وحتااا  لاااو كانااات هاااذه البناااو، الربوياااة فهاااي تقاااوم بالمسااااهمة فاااي عملياااات المضاااارب
الكبر  او  ي من العقود المشروعة مما تم ذه من ر سمالها اوال وما تد ل  فاي المضااربات 
وغيرهااا مااا استقرضاات  عباار الحسااابات الجاريااة، وهااي بالتااالي تنااال حيااتها المشااروعة ماان 

 .االرباح عل  ما دفع ال  ساحة المضاربة من اسهم
ن هااذه االمااوال يجااو ان ترجااع امااا اذا لاام يقيااد المياارف نقلهااا الاا  ذمتاا  فهااذا يعنااي ا

الا  الماودف النا  مالا، االيال ا حساو قاعادة الثباات فاي ( المشاروعة فبعااً )هاي وارباحهاا 
اذا اتجاار بمااال الوديعااة »: يقاول الكيااذري ا وهااو ماان فقهاااء االمامياة القاادام  ا . الملكياة ا

 .(1)«فالربح لياحبها وال سران عل  المودف
اا لوكاان ماا ( اعماال البناو،)د فاي المساملة السادساة مان يقول االمام ال ميني بهاذا الياد

يدفع  ال  البن، بعنوان الوديعة واالمانة، فان لم ياذن بالتيرف فيهاا ال يجاوز للبنا، ذلا،، 
ولااو تياارف كااان ضااامنًا، ولااو اذن جاااز، وكااذا لااو رضااي باا ، ومااا يدفعاا  البناا، الياا  حااالل 

قال الا  التملا، بالضامان، فاان الزياادة عل  اليورتين اال ان يرجاع االذن فاي التيارف النا
المم وذة مع قرار النفع حرام وان كان القرال يحيحًا، والظاهر ان الودائاع فاي البنا، مان 

 .(2)هذا القبيل، فما يسم  وديعة وامانة قرال واقعًا ومع قرار النفع تحرم الفائدة
يااااة والوديعااااة والظاااااهر اناااا  ينظاااار لكااااال النااااوعين ماااان اجناااااس الوديعااااة اي الوديعااااة العين

النقديااة، ويجيااز ان يتياارف البناا، بالوديعااة العينيااة باااذن المالاا، لقاااء عااوال، امااا اذا رجااع 
التيرف في الوديعة ال  التمل، ا كما في النقود ا فقاد عااد استقراضاًا وال تجاوز ا اذ الفائادة 

 .قعاً في  وبالتالي يفت  بان الودائع الميرفية بكال نوعيها الجارية والثابتة هي قرال وا
علا  هااذه ( والظاااهر انا  تقرياار لادرس االماام نفساا )ويعلاق مؤلاف مسااتند تحريار الوسايلة 

 :العبارة بقول 
وذل، الن وضع النقود في البن، علا  ماا هاو المتاداول فاي ال اارج، مقاارن ماع الرضاا »

بالتيااارف فيااا  بانحااااء التيااارفات حتااا  التيااارفات الناقلاااة، وهاااذه التيااارفات الناقلاااة التاااي 
البن، ال تكون بعنوان المبادلة عل  اماوال يااحو هاذه النقاود، ولاو كاان كاذل،  تيدر عن

كااان الزماا  ان ربااح التجااارات يعااود الاا  ياااحو هااذه النقااود، الن العااوال يااد ل فااي ملاا، 
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من  رج من  المعاوال ماع ان يااحو البنا، يم اذ االربااح لنفسا  فاال يكاون ذلا، ياحيحًا 
ا تيارف البنا، فيا  بالتيارفات الناقلاة ي ارج عان شرعيًا اال ماع التمليا، بالضامان، لكان اذ

كوناا  امانااة ووديعااة، وييااير قرضااًا واقعااًا، فتساامية ذلاا، بالوديعااة امااا الناا  يكااون فااي بدايااة 
االماار كااذل،، وامااا الن التسااليم الاا  البناا، لاايس لمياالحة المسااتقرال وهااو البناا، فقااف باال 

ا االياداف علا  الماال مان يكاون لميالحة المقارال الماودف ا ايضاًا ا الن البنا، يحاافظ بهاذ
 .(1)«السرقة والتلف، والجل هذه الجهة يسم  ايداعًا وان يكون قرضًا غالبًا او دائمًا واقعاً 

 :فيقول( قدس سره)اما السيد الشهيد اليدر
فليسات المباال  التاي توضاع فاي البناو، الربوياة ودائاع ال تاماة ا كماا يقاال فاي الحسااو »

ل فاي الودائاع الثابتاة ا وانماا هاي قاروال مساتحقة الوفااء دائماًا الجاري ا وال ناقية ا كما يقا
 و ألجااال محااادد، الن ملكياااة العميااال تااازول نهائياااًا عااان المبلااا  الاااذي وضاااع  لاااد  البناااا،، 

وهااذا مااا ال يتفااق مااع فبيعااة الوديعااة ... ويياابح للبناا، الساالفة الكاملااة علاا  التياارف فياا 
تقاضااها البناو، النهاا تاري ياًا باد ت بشاكل وانما افلق اسم الودائع عل  تل، المباال  التاي ت

ودائع وتفورت  الل تجارو البنو، واتساف اعمالها ال  قروال فظلت تحتفظ من الناحياة 
وموقاف البنا، الالرباوي . اللفظية باسم الودائع، وان فقدت المضمون الفقهي لهذا الميفلح
يياز باين الودائاع المتحركاة، من الودائع التي تتقاضاها البناو، الربوياة يقاوم علا  اسااس التم

والودائاع الثابتاة ا كماا سابق ا فاالودائع المتحركاة يقبلهاا بويافها قروضاًا دون ان يادفع فيهاا 
فائدة والودائع الثابتة يقبلها كودائع بالمعن  الفقهي للكلمة ولكنها ليست مجرد ودائع مسالمة 

ف توكياال ماان المااودف الاا  البناا، السااتنابت  فااي حفظهااا فحسااو باال هنااا، الاا  جانااو االياادا
 .للبن، في التيرف بالمال باجراء عقد المضاربة علي 

وهكذا ي تلف لد  البن، الالرباوي المحتاو  الفقهاي لقبولا  الودائاع مان عمالئا  باا تالف 
 .حركتها وثباتها

امااا بالنساابة السااتيفاء هااذا القاارال  و السااحو علياا  وتكييفاا  فياار  ان الحساااو الجاااري 
باار عاان ديااون متقابلااة، فااالودائع تمثاال رياايد العمياال الاادائن ويمثاال مااا لااد  البنااو، قائمااة تع

يساحب  العميال الريايد المادين، ويعتبار الحسااو الجااري ا مان وجهاة النظار الغربياة ا معبارًا 
عاان عقااد قااائم بذاتاا  تفقااد الحقااوق النقديااة معاا   يائيااها الفرديااة وتسااتحيل الاا  عناياار 
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وذلاا، ألن الفقاا  الغربااي مااازال . ن مسااتحق االداءحسااابية ينااتي عنهااا فااي النهايااة رياايد دائاا
يار  ان المقايااة بااين الحسااابين الاادائن والماادين تحتااج الاا  قاارار متفااق علياا ، فااي حااين ان 

بااال ال يمكااان التناااازل ( علااا  ر ي االمامياااة والحنفياااة)الفقااا  االساااالمي يااار  قهرياااة المقاياااة 
ياة الساحو بانهاا اساتيفاء للادين عنها النها ليست حقاًا قاابال لالساقاف، ويمكان ان تفسار عمل

وهااااو الااااذي يرجحاااا  فااااان تاااام علاااا  المكشااااوف فااااذل، يعنااااي انشاااااء دياااان جديااااد للبناااا، علاااا  
 .(1)العميل

ويباادو  ن هااذا االتجاااه ا  ي اتجاااه جعاال الوديعااة فااي مثاال هااذه الظااروف قرضااًا ا هااو 
 .االتجاه السائد لد  الفقهاء في شت  المذاهو

مؤلف علا  الماذهو الحنبلاي  ن الوديعاة ماع االذن ال« كشف القناف»فقد جاء في كتاو 
 (2).باالستعمال عارية مضمونة

لاااو اساااتعار الرجااال الااادراهم والااادنانير لينفقهاااا فهاااذا : كماااا جااااء فاااي المغناااي البااان قداماااة
 .(3)قرال

كل ماال يمكن االنتفاف ب  اال باستهالك  فهاو »: ومن الفق  الحنفي نجد السمرقندي يقول
 .(4)«  عارية مجازاً قرال حقيقة ولكن يسم

ان عارياة الادراهم والادنانير والفلاوس قارال »: وكذل، نجد شامس االئماة السر ساي يقاول
الن االعارة اذن في االنتفاف، وال يتمت  االنتفاف بالنقود اال باستهالكها عيناًا فيياير ممذوناًا 

 .(5)«في ذل،
 .دائع هذههذا، والذي يبدو ان الفق  الوضعي نفس  مر بتفور في مسملة الو 

الفقياا  الفرنسااي اناا  رغاام تغليباا  فكاارة تفسااير الوديعااة بانهااا ( ريباار)فقااد ِنقاال عاان االسااتاذ 
 امانااة محفوظااة لكناا  ياار  ان هااذا مجاارد تيااور نظااري الناا  يتعااارال مااع امكااان تياارف

البناا، باااالنقود ولاااذل، اتجااا  الااا  فكااارة القاااول باااان الوديعاااة الميااارفية هاااي وديعاااة ناقياااة  و 
رح الاابعال اعفاااء عقااد الوديعااة ياافة جدياادة، وهااو مااا يؤيااده االسااتاذ علااي شاااذة، بينمااا اقتاا
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حيااث ياار  ان المااودف انمااا يقاادم  222ص« القااانون التجاااري اللبناااني»البااارودي فااي كتاااو 
 .عل  االيداف لحفظ اموال  ولكن  ال يحرم البن، من استعمال تل، االموال

لا  هاذا الحال انماا يكاون بعاد عادم وهنا نجد االستاذ سامي حمود يارد عليا  باان اللجاوء ا
امكان تفسيره بحل   ر وهو االقراال، وهذا التفسير ا كماا يقاول االساتاذ علاي جماال الادين 
اااا يساااتهوي غالبياااة الفقااا  الفرنساااي مراعااااة منااا  للوضاااع الغالاااو مااان العمااال وهاااو ماااا ا اااذ بااا  

 :من  عل  ما يلي 726القانون الميري حيث نيت المادة 
مبلغاااًا مااان النقاااود  و  ي شااايء   ااار مماااا يهلااا، باالساااتعمال وكاااان اذا كانااات الوديعاااة »

 .(1)«المودف عنده ممذونًا ل  في استعمال  اعتبر العقد قرضاً 
 

تل اااص مماااا ذكرناااا ان البناااو، الربوياااة فاااي الحقيقاااة تساااتلم :ضدددمان الح دددابار الرا  دددة
 .الودائع الجارية والثابتة كقروال حقيقة وتدفع عليها فوائد ربوية

الودائاااع الثابتاااة  ماااانسااابة للبناااو، الالربوياااة فهاااي تتسااالم الودائاااع الجارياااة كقاااروال  اماااا بال
فهااي ال تتساالمها كقااروال وانمااا يمكاان ان تتساالمها كودائااع مااع توكياال للبناا، بامكااان ( المااد)

اد الها في عقود مشروعة كالمضاربة والمشاركة وغيرها، فيكون البن، هنا  مينًا وسايفًا لا  
 .احكام  ال اية ب 

فمااان الفبيعاااي ان يضااامن البنااا، وهاااو يعبااار عااان االساااهم المشاااتركة فيااا  اماااوال : عليااا و 
الحسابات الجارية النها قروال علي  وال معن  لتيور ضامان الحساابات الجارياة مان قبال 
الماااودعين، ال الماااودعين لهاااذه الحساااابات وال الماااودعين للودائاااع الثابتاااة فاااال د ااال لهااام فاااي 

 .الموضوف
 كضمان؟ أو ك هن را  ح ا  في المو عة موالاال ا تخ اا  مكن وهل

بعااد ان ر يناااا انهاااا قااروال لااام يعاااد هناااا، مجااال لهاااذا التسااااؤل بالنساابة للااارهن وحتااا  لاااو 
تيورناها ودائع كما في الودائع الجل فالظاهر ايضًا ان  ال مجال لذل، الن الرهن يشاترف 

قاد ذكار المرحاوم الشاهيد في  ان يكون عينًا كما يشترف في  القبال مان قبال المارتهن، هاذا و 
الثااااني انااا  علااا  القاااول بعااادم اشاااتراف القااابال ال ماااانع مااان ياااحة رهنااا ، و ّن العالماااة فاااي 
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ال ييااح رهاان الاادين ان : بناا  الحكاام علاا  القااول باشااتراف القاابال وعدماا  فقااال« التااذكرة»
 .(1)شرفنا في الرهن القبال، ألن  ال يمكن قبض 
  .نشترف العينية والقبالهذا وهنا، مجال لتيور الرهن هنا اذا لم 

فهااو  يضااًا غياار واضااح المقيااود فااان  ريااد ماان ذلاا، ان يقااوم :  مااا اساات دامها كضاامان
البنا، ا باعتباار ماا لديا  مان ودائاع نقدياة ا بضامان الماودف لادين فاي ذمتا   و عمال  و ماا 

نقال الحاق مان ذماة الا  ا ار  ا  وهال هاوال  ذل، فال مانع في ذلا، كيفماا فسارنا الضامان 
يقااول االماميااة ا  و ضاام ذمااة الاا  ا اار  ا كمااا يقااول غياارهم ا وعلاا   ي حااال فااان كمااا 

الضمان اذا كان بااذن المضامون عنا  فللبنا، الرجاوف عليا  بكال ماا يتكباده معتمادًا علا  ماا 
 .لدي  من ودائع جارية  و ثابتة واال لم يكن ل  التيرف في  ي من هذه الودائع

 .ع الثابتة واحد ظاهراً فالحكم في الودائع الجارية والودائ
وهل  مكن حرز اموال العم ل في ح ا  را  لتصف ة حقدو  عل دال ناةدئة للبند  مدن 

 عمل ار اخ ى؟ وبتعب   آخ  هل  مكن للبن  أن  رم  الح ابار و ر ي المقاصة؟
قلنااا بهااذا الياادد عنااد عاارال تكييااف الحساااو الجاااري اناا  سااواء كااان بمعناا  الحسااابين 

ائن  و بمعنا  اساتيفاء حساااو جاار واحااد انا  ديان علاا  البنا، للمااودف الجااريين المادين والااد
فاااذا اسااتحق للبناا، علاا  المااودف مبلاا  ماان المااال تحققاات المقايااة علاا  الاار ي الااراجح لااد  
االمامية والحنفية بشكل فبيعي وقهري ودون حاجة ال   ي عقد  و اتفاق مسبق عل  ذلا، 

 .بين البن، والعميل  و الرجوف ال  القضاء
الحساااااو اذن يتجمااااد بمقاااادار الحااااق الناشااااا وتااااتم المقايااااة بشااااكل فبيعااااي ان تماااات ف

 .المشابهة بين الحقين
التك  ددف الةدد عي للو  عددة المصدد ف ة اال ددتثما  ة وهددل  مكددن تصددو ها كحصددة فددي 

 ؟المةا كة
والوديعاااة الميااارفية الثابتاااة إذا ِارياااد تفسااايرها كقااارال فاااإن ذلااا، يعناااي انهاااا قااارال رباااوي 

لنااا الاا  تيااحيحها، ولااذل، فهنااا، ساابيل   اار يااتل ص فااي االحتفاااظ بهااا  محااّرم وال ساابيل
كوديعاااة باااالمعن  الفقهاااي واوكااال الااا  البنااا، ان يتيااارف بهاااا ويساااتثمرها ليااااحبها، وحينئاااذ 
يقوم البنا، فاي اد الهاا فاي حاوال االساتثمار الكبيار والاذي يعمال مان  اللا  علا  الاد ول 
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ود كاال مبلاا  مااودف شااريكًا فااي كاال نشااافات فااي العقااود االسااالمية نيابااة عاان المااودعين فيعاا
 .الحوال الكبير بمقداره وبمستو  المدة التي يبق  فيها لد  البن،

المودعااون، والمسااتثمرون، والبناا، )وهكااذا يشااتر، افااراف ثالثااة فااي العمليااة االسااتثمارية 
 ( .بويف  وسيفًا بين الفرفين ووكيال عن  يحاو االموال

احو ر ساامال بالنساابة لحيااة ماان ر ساامال  ومااا لدياا  وماان الفبيعااي اناا  يااد ل ايضااًا كياا
 .من سيولة نقدية توفرها الحسابات الجارية النها ملك  بعد  ن تيورناها كعمليات قرال

 :وقد اشترف المرحوم الشهيد اليدر للبن، في توكل  عن المودعين
ااا ان يلتاازم المااودف بملاازم شاارعي بابقاااء وديعتاا  ماادة ال تقاال عاان  شااهر تحاات تياارف 1
 .بن، وهو ممكن في عقد الوكالةال

 .ا ان يقر المودف ويوافق عل  الييغة التي يقترحها البن، للعمليات االستثمارية2
واعتبااار هاااذا شااارفًا قاااابال . اااا ان يفاااتح الماااودف وديعاااة ثابتاااة حساااابًا جارياااًا لاااد  البنااا،3

 .للحذف
 .كل ذل، لكي يضمن البن، النتائي المرجوة ل 

رة البن، عل  ضمان الدوافع التي تادفع الماودعين لالقادام عن قد( قدس سره)كما تحدث 
 :عل  الوديعة االستثمارية وهي
 . ا كون الوديعة مضمونة

 .و ا الد ل
 .ج ا القدرة عل  االسترجاف في نهاية االجل

فقاارر امكااان تااوفير الضاامان لاار س المااال ماان قباال البناا، نفساا  ال العاااملين المسااتثمرين، 
وحاااول هاااذا الموضاااوف قاااّدم بحثاااًا فقهياااًا . ا فاااي عملياااة المضااااربةفقاااد ال يمكااان تضااامينهم كمااا
 :ملحقًا للكتاو وقال في نهايت 

وبناءًا عل  ان فرال الضمان عل  عامل المضاربة ال ينسجم مع مشااركت  فاي الاربح »
إن الضمان يتحمل  ش ص ثالث غيار العامال والمالا،، : من قبل المال، قلنا في االفروحة

لاا  امااا بانشااائ  بعقااد  اااص  و باشااتراف  بنحااو شاارف النتيجااة فااي عقااد وهااو البناا،، وتحملاا  
  ر، والبن، بنفسا  وان كاان اميناًا باالمعن  االعام علا  الودائاع التاي يم اذها مان  ياحابها 
ويتوكاال عاانهم فااي المضاااربة عليهااا مااع التجااار ولكننااا قااد بّينااا ان فاارال الضاامان بااالمعن  
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القاعاادة واشااتراف  بنحااو شاارف النتيجااة  (1) الااذي حققناااه علاا  األمااين يااحيح علاا  مقتضاا
كما يمكن تيوير االشتراف عل  البن، بنحو شرف الفعل في ضمن عقاد وذلا، باان ... نافذ

يشترف علي  المودف في ضمن عقد ان يدفع الي  مقدارًا من المال مساويًا لل سارة التي تقع 
 .في وديعت  عند المضاربة عليها

يتمثااال فاااي « الفائااادة»ًا شااارعيًا بااادال عااان الاااد ل المضااامون فقاااد اقتااارح اسااالوب: اماااا الاااد ل
فعها ا علا  الحسااو ا بويافهم  ياحاو الماال، ولماا دوضع نسبة مئوية معينة من الربح و 

كان د ال الماودعين يارتبف بنتاائي المشااريع و الفاًا للفائادة الربوياة فقاد اكاد ان هاذه الودائاع 
ا كمضااااربين ا ماااثال ا فاااي جمياااع اذ تمتااازج فاااي حاااوال الودائاااع الكبيااار ياااد ل اياااحابه

المضاااربات التااي يعقاادها البناا، علاا  مجاااميع م تلفااة فتكااون احتماااالت عاادم الااربح ضاائيلة 
جاادًا وماان الفبيعااي ان النساابة المئويااة المقااررة ماان االرباااح يجااو  ن تكااون بحيااث تعااوال 
عااان هاااذا االحتماااال وتبقاااي علااا  إغاااراء جاااذو  ماااوال الماااودعين فاااي قباااال اغاااراءات البناااو، 

لربويااة، وكااذل، اقتاارح بعااال االمااور التااي تبقاا  علاا  قاادرة البناا، علاا  االسااتجابة لفلبااات ا
 .(2)السحو عند حلول اآلجال

هااذا ويجااو التنبياا  الاا  ان ودائااع التااوفير يمكاان  ن تااد ل ماان جهااة فااي الودائااع الثابتااة 
باعتباااار احتمااااالت ثباتهاااا لوجاااود ياااعوبة ماااا فاااي ساااحبها بعكاااس الساااهولة الموجاااودة فاااي 

ساااابات الجارياااة مماااا ياااوفر لهاااا بعاااال المباااال  باعتباااار د ولهاااا كمسااااهمة فاااي عملياااات الح
االسااتثمار كمااا يمكاان اعتبارهااا قروضااًا كالحسااابات الجاريااة وحينئااذ فااال يمكاان ان تجاار الاا  

 .د ل
وقااد عماادت االفروحااة االيرانيااة الاا  االعااالن عنهااا باعتبارهااا قرضااًا حساانًا ال يجاار الاا  

ذلاااا، فسااااحت المجااااال للبنااااو، عاااان االعااااالن عاااان جااااوائز تمنحهااااا فائاااادة ولكنهااااا فااااي قبااااال 
اليااحاو حسااابات التااوفير، وترتفااع احيانااًا فاارص الجااوائز بارتفاااف المبااال  والماادد المتبقيااة 

 .مما يشجع عل  مثل هذا االد ار
 .وال بمس في هذا االسلوو بعد ان لم يتضمن وعدًا الزاميًا للمودعين فيها بمية فائدة

 أن   ح  رزءًا من أموالال من ح ا  ا تثما ي قبل نها ة الم ة؟ هل  مكن للعم ل
                                                 

 .204ص البن، الالربوي في االسالم  - 1
 .40ا32نفس الميدر من ص  - 2



 09 

والحقيقة هي انا  كلماا امكان ابقااء الودائاع ماددًا اكبار امكان تفعيال المشااريع االساتثمارية 
بشااكل اكثاار  ثاارًا إال ان علاا  البناا، ان يااؤمن للمااودعين فاارص السااحو  ااالل ماادد معينااة، 

باستمرار عل  استحيال مباالغهم  االل مادد فليس كل المودعين ممن يفضلون االستثمار 
 ومن هنا،؛  قرو

فان للبن، ان يحدد مدة ادن  ابقاء الودائع بحيث اذا فلو الماودف المبلا  او جازءًا منا  
فقد اهليت  للحيول عل  جزء من االرباح باعتبار ان هاذه المادة االدنا  هاي المادة المعادل 

ر د ااول الوديعااة الاا  مجااال االسااتثمار، فكاامن التااي ياار   بااراء البناا، انهااا الماادة التااي تااوف
الوديعاااة مازالااات غيااار مشاااّغلة  اااالل هاااذه المااادة، وحينئاااذ فحتااا  لاااو فرضااانا واقعاااًا ان هاااذه 
الوديعااة قااد ساااهمت الاا  حااد مااا فااي عمليااة االسااتثمار اال ان مااا يوجباا  سااحبها ماان  لاال 

اما  علا  السااحو يتفلاو اشاتراف تناازل مالكهااا عان مثال هاذه اآلثااار ا لاو كانات ا لقاااء اقد
 .المبكر

وتعياين هاذه المادة يضامن الحااد االدنا  المفلاوو، اماا بعااد ذلا، فايمكن ان يتحمال البناا، 
الالربوي حيول انماف مان الساحو باعتباار ان هاذه المادد بفبيعاة الحاال لان تحال فاي  ن 
 واحااد، وان الكثياار ماان المااودعين سااوف يلتزمااون باابقاااء مااددًا اكباار انتظااارًا الرباااح اكباار،

 .كما ان عوء هذا السحو سوف يتوزف عل  مشاريع كثيرة
ثم ان  يمكن االقدام عل  مشاريع وشاروف علا  المساتثمرين لاللتازام بتاوفير سايولة نقدياة 

 .من  وقات محددة لمواجهة الحاالت الفارئة
 وعل  اي حال،

ي فان البنا، نفسا  ساوف يحال بر سامال  وبماا لديا  مان سايولة متاوفرة مان الحسااو الجاار 
 .محل المودعين الساحبين ليحيل عل  حييهم من االرباح لنفس 

 .( ) أي آخ  في الموضوع ل  تاذ الصافي
 :فهو يقول

إّن إياااداف الودائااااع لااااد  البنااااو،  و غيرهااااا ي تلاااف ماااان حيااااث االحتفاااااظ باااانفس مظهرهااااا 
 :وعدم  إل  قسمين

                                                 
وهااو رسااالة جامعيااة اشاارف عليهااا اسااتاذنا العالمااة محمااد تقااي  212 – 212ص ( الضاامان فااي الفقاا  االسااالمي)فااي كتاباا   -1

 . الحكيم
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عاااة مااان دون تياااّرف وياااراد بهاااا االحتفااااظ باااذات األعياااان المود (1) :الودائاااع التاماااة – 1
 .فيها، فهي ودائع حقيقة ال نزاف فيها

 :حكمها
وقااد تعّرفنااا علاا  حكمهااا سااابقًا، فهااي ال تضاامن ماان غياار تعااّد  و تفااريف، ولااو ضاامنت 

 .بالشرف ال تضمن
وقد جّوز في البن، الالربوي  ن يم ذ البن، عمولة لقاء منفعة  زائن  ال اية،  و قياما  

 .(2)بالمحافظة عليها
داف لقاااء عمولااة ي اارج هااذه الودائااع عاان كونهااا يااإّن اا: فالااذي يقااال فااي المسااملةوعلياا  

وعاان حكمهااا إلاا  حكاام ااجااارة، وعندئااذ يمكاان اشااتراف الضاامان فيهااا كمااا ودائااع محضااة، 
الوديعاة  ماناة إاّل »: نجايمسبق، وال نعدم نظيار ذلا، الحكام فاي الفقا  الحنفاي، فقاد قاال ابان 

، ونظياره  يضاًا ماا جااء فاي العاروة الاوثق  مان (3)«ه الزيلعايإذا كانت بمجر فمضمونة، ذكار 
، وهااو (4)جااواز اشااتراف ضاامان مثاال العااين المسااتمجرة  و  داء مااال م يااوص لااد  التلااف

 .تحويل للشرف من النتيجة ال  الفعل
ويااراد بهااا المبااال  المودعااة لااد  البناا،، والتااي ال يلتاازم البناا، فيهااا : الودائااع الناقيااة -2

قيمتهاااا، وهاااذه الودائاااع تشاااتمل الودائاااع ا الش ياااية ماااادام يااادفع نقاااودًا تسااااوي بااادفع  عيانهااا
وهااي تنقساام ماان حيااث وجااود الااربح وعدماا  إلاا  . المتحركاة، والودائااع ألجاال، وودائااع التااوفير

 :قسمين، هما
وهاااي الودائاااع التاااي يتمتاااع الماااودف فيهاااا : الحسااااو الجااااري  و ودائاااع تحااات الفلاااو(   

 .اء من دون ربحبالقدرة عل  سحبها مت  ش
 :و ّما القسم اآل ر من الودائع ذات الربح فهي قسمان( و 
وهااي الودائااع التااي ال يسااتفيع المااودف سااحبها قباال مضااي :  و ألجاال: الودائااع التااوفير* 

 :وب  تفترق عن. مدة مّتفق عليها بين المودف وبين البن،

                                                 
 . 755و  711و 616: 1الودائع التامة  و الكاملة والودائع الناقية في الوسيف للسنهوري :  نظر -1
 . 12: في ااسالمالبن، الالربوي  -2
 . 276 - 275: االشباه والنظائر -3
 . 573: العروة الوثق  -4
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لمااودف علاا  سااحبها متاا  وهااي ماان الودائااع االّد اريااة، وتّتساام بقاادرة ا: ودائااع التااوفير* 
 .شاء

 :أحكاا الو ائع المص ف ة الناقصة
الحسااو الجااري، والودائاع الثابتاة، والتاوفير، :  ّما  حكام الودائع الميرفية الناقية،  ي

 :فهي
 :حكا الح ا  الرا ي –  

وهاو ي تلااف عاان القساامين األ ياارين ا كمااا ذكرناا ا فلاايس فياا  فاارال ربااح علاا  األمااوال 
 :فيما يراه بعضهم المودعة، وحكم 

داف عناااد تااااجر يتعامااال حاااالاًل ماااع قاااوم، وبالرباااا ماااع   ااارين، يااا ّناا   ماناااة، بمثاباااة اا –  
ر توظياف  ماوال المسااهمين بالرباا يااألمانات من غير المساهمين في الميارف غ»فإيداف 

 .(1) «المحّرم، واألول جائز، والثاني محّرم
ة البنا، علا  نحاو ضامان  بقيمتا  متا   ّن  يجاري مجار  القارال، فياد ل فاي ملكيا –و 

 .فالب  المودف بالوفاء
وقد يفّسر عل  اعتبار سحو العميل من البن، دينًا فاي مقابال دينا ، وعلا   ساسا   –ج 

 .(2)تجري بينهما المقاّية القهرية،  و ما قد يسّم  بالتهاتر
ليااة ال ذات والاار ي الم تااار فااي الحساااو الجاااري  ّناا  وديعااة ناقيااة يااراد بهااا حفااظ الما

المال وعينا ، وللماودف  ن يساترجعها متا  شااء، والبنا، مساتعد لقباول مثال هاذه الودائاع فاي 
داف والسحو في الياوم عاّدة مارات، بال لعاّل المرتكاز منهاا هاذا يكّل وقت، حت  لو تكّرر اا

المعنااا  واالنياااراف إليااا ، ال  ّنااا  اساااتيفاء بمقااادار ماااا يساااحو الااادائن مااان ريااايده  و تقابااال 
 .(3)ن تحيل بهما المقاّيةديني
 :حكا الو ائع الثابتة – 2

ال ااتالف التكيياف الفقهااي لضامان هااذه الودائااع، وماا يسااتتبعها مان فوائااد ا تلااف باالنظر 
 .الحّلية والحرمة: في حكمها، فكان للفقهاء فيها وجهان

                                                 
 . 160: 1فتاو  شرعية وبحوث اسالمية  -1
 . 27: البن، الالربوي في ااسالم -2
 . الميدر السابق -3
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 :التكييف الفقهي للضمان وحرمة المعاملة، يقول وعند بحث  عن
تنفاوي علا  تساامح فاي التعبيار،  «الودائع»إّن تسمية األموال المدفوعة ال  البن، باسم 

وم الفة للمحتو  الفقهي لهذا المفهوم، ألّن ملكية المودف تزول عنها نهائيًا،إذ البنا، لا   ن 
هاذا علا   االف قاانون الوديعاة، ألّنهاا يستثمرها ويتيّرف بما يراه مناسبًا لعملا ، وتياّرف  

ن  لبسااات ثاااوو الوديعاااة، إال  نهاااا باالرتكااااز . ضااامن وال يتيااارف بهااااال ت فهاااذه األماااوال واس
العقالئااي إقااراال وتملياا، للبناا، بنحااو ضاامان المثاال مااع اشااتراف الفائاادة، وهااذا يعنااي قرضااًا 

 .جّر نفعًا، وهو من الربا المحّرم، ولهذا الر ي ذهو بعال األعالم
إذن المالا، للبنا، فاي التيارف بهاا   نّ : وتتلّ ص وجهة نظر بعضهم في هذا التياوير

ال يااراد باا  بقاااء الوديعااة علاا  ملاا، ياااحبها، للاازوم عااود المبلاا  مااع ربحاا  الاا  المالاا،، باال 
المراد من إذن المال، في التيّرف ساماح  بتملّا، الوديعاة علا  وجا  الضامان، وهاو معنا  

 . (1)القرال، وعلي  فما يدفع  البن، للمودف من  رباح تكون ربوية عل  القرال
والمسااتفاد ماان هااذا  ّن ر س المااال مضاامون كاامي معاملااة قرضااية   اار ، ب ااالف مااا لااو 

 .إّن   مانة فال يضمن إال بالتعدي  و التفريف  و الشرف عل  قول: قلنا
 :التك  ف الفقهي للضمان وحل ة المعاملة

 : وقد ذكر لضمان ر س المال وحّلية المعاملة بما يستتبعها من فوائد وجوه، هي
ن كانات قرضاًا  اضاعة لحكام ضامان ، إال  ن فوائادها جاائزة، ألّن : األول  ن المعاملة واس

داعها، فاادفع ياااشااتراف الفائاادة لاايس شاارفًا حقيقيااًا، باال نااوف وعااد لتشااجيع  يااحاو األمااوال ال
الفائدة إنجاز بالوعاد ال عمال بالشارف،  و  ّن فارال الفائادة مان نظاام البناو،، فادفعها عمال 

 . عمل بالشرفمنهم بالنظام ال
 ّن »: وجااء فاي كتااو بحاوث فقهياة .(2)وقد تمّمل فاي منااهي الهداياة فاي هاذين الاوجهين

ن لاام ييااّرح فياا  بااين المتعاقاادين، إاّل  ّناا  مّمااا تباااني علياا  ياادفااع الفاارق باامزاء إ داف المااال واس
، شارفًا ضامنياً الماودف والماودف عناده، فيكاون : الفرفان، فهو منظور  ساسي لكال الفرفين

 .(3) «ومع ذل، ال تكون هذه المعاملة يحيحة، الشتمالها عل  الربا

                                                 
 . 211: ، البن، الالربوي في ااسالم73: ، بحوث فقهية67: مناهي الهداية -1
 . 67: مناهي الهداية -2
 . 74: بحوث فقهية -3
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 :بع  هذا قائ ً  وأضاف
بعااده عان منفقاة » ويمكن مناقشة ما  ورد عل  الوج  المذكور واالستدالل عل  جاوازه واس

 :الربا بما يمتي
 .(1)داف، وشرف الزيادة المحرم إنما هو في القراليإّنها معاملة إ – 1
ونها معاملة قرضية، لكان ال نساّلم حرمتهاا، ألن القارال إذا اشاترف فيا  نفاع سّلمنا ك -2

ن كااان منظااورًا  ساسااايًا . كااان رباااً   ّمااا  ن يسااتتبع  نفااع ماان دون شاارف، فقااد يقااال بجااوازه واس
 .للفرفين

عاان رجاال  قاارال رجاااًل ( ف)ساائل  بااو عبااداهلل: وياادّل علياا   باار  بااي الربيااع وغيااره، قااال
نهااا بفيبااة نفساا ، وقااد علاام المسااتقرال والقااارال  ّناا  إنمااا  قرضاا  دراهاام، فاارد علياا   جااود م
 .(2) «ال بمس إذا فابت نفس المستقرال»: ليعفي   جود منها؟ قال

القارال إذا »: ولعّل  لهذا  و غيره قال في الشرائع ا كما نقلا  مقاّرر بحاوث فقهياة نفسا  ا 
ئااادة، بااال التااازم المساااتقرال شااارف فيااا  المقااارال الفائااادة كاااان حراماااًا، و ّماااا لاااو لااام يشاااترف الفا

 .(3) «إعفاء الفائدة فهو ليس من الربا
وباا  قااال اباان . جااواز الزيااادة فااي القاارال ماان غياار شاارف: وجاااء فااي حاشااية اباان عاباادين

 .(4)قدامة والشيخ مرعي المقدسي، وذهو إل  استحباب  الكحالني وغيرهم
 « حساانهم قضاااء  يااار الناااس »: نظياار قولاا ( ص)واسااتدّل للجااواز بمحاديااث عاان النبااي

 رم، و ّن الزيااااادة ليساااات شاااارفًا فااااي القاااارال حتاااا  تحاااارم، باااال تبااااّرف، و ّن ذلاااا، ماااان مكااااا(5)
 .األ الق

وعلاا  ضااوء مااا تقااّدم فهااذه األمااوال مضاامونة علاا  البناا، لكونهااا قرضااًا ال وديعااة، ومعاا  
 .فال يقيد ضمانها بالتعدي  و التفريف  و شرف الضمان

داف كمااا يشااهد باا  يااناا، ليساات هااي قرضااًا، باال هااي نااوف إإّن المبااال  المدفوعااة للب: الثاااني
 :شكالن وداف ل  مظهران  ياالرتكاز العقالئي، غير  ّن اا
                                                 

 . 62: مناهي الهداية -1
 . 447: 12وسائل الشيعة  -2
 . 74: بحوث فقهية -3
، ساابل 41: ، دلياال الفالااو لنياال المفالااو221 – 227: 4، المغنااي الباان قدامااة 113: 4رّد المحتااار علاا  الاادرر الم تااار  -4

 . 52: 2السالم 
 . 52: 3بلوغ المرام  -5
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هااو حفااظ نفااس المااال بشااكل  المااادي، ومعاا  فااال يجااوز للااودعي التيااّرف فياا ، :  حاادهما
س ة يتناف  وفبيعة المفهوم الفقهاي لهاا، الاذي يعناي االحتفااظ بانفعألن استثمار البن، للودي

 .المادي هامظهر 
هو حفظ المالياة ال شا ص الماال، ومعا  يجاوز التياّرف فاي شا ص الوديعاة : وثانيهما

لبنااء العقاالء عليا  : داف  يضااً ياوال مانع فاي هاذا القسام مان اا»: بالتبديل والنقل وما شاكل
، كما جاء في مناهي الهداية وهاو نظيار ماا نقلا  عان الفبافباائي (1) «دفر مع عدم ثبوت ال

. (2) «بعااادم انحياااار الوقاااف فاااي وقاااف الشااا ص، بااال يياااّح وقاااف المالياااة»: ي الوقاااففااا
 .وعندئذ فال مانع من ضمان الوديعة الناقية بالشرف اليريح  و الضمني

ماان الوجااوه التااي يمكاان فيهااا ضاامان األمااوال مااع فاارال الفائاادة، وت ريجهااا بنحااو : الثالااث
، لكّنها ال تنسجم والواقع القائم للبناو، المعاملة عل  نحو المضاربةسائ  شرعًا، هو  ن تتم 

فااي معامالتهااا السااائدة، ألّناا  بحاجااة الاا  التغيياار  و االشااتراف، وقااد كااان الكااالم السااابق فااي 
للبنو،، مان دون تغييار سياساتها  ت ريي تل، الفوائد بشكل محّلل منيّبًا عل  الوضع القائم

 . و االشتراف عليها في ضمن معاملة  اية معها
 ن يكااون البناا، وكااياًل عاان المضااارو ا وهااو : المااذكور فيااتم بالشااكل التاااليلوجاا   ّمااا ا

الماودف ا ووسايفًا بينا  وباين العامال ا وهاو المساتثمر ا وهناا يفارال ضامان األماوال علا  
 .(3)الوسيف بإنشائ  بعقد  اص  و باشتراف  بنحو شرف النتيجة في عقد   ر

اره  ميناًا، وعادم ياحة اشاتراف الضامان ولو فرال عدم تعقال الضامان علا  البنا، باعتبا
علياا  بمقتضااي قاعاادة عاادم ضاامان األمااين، فاايمكن فاارال الضاامان بنحااو شاارف الفعاال فااي 
ضاامن عقااد وقااد يااّححوه كمااا ساابق، وباا  يلتاازم البناا، الاا  المالاا، باادفع مااا يساااوي مقاادار 

النسابة ال سارة التي تقع في ر س المال، وباشتراكهما فاي الاربح عناد ظهاوره بماا حاّدداه مان 
 .عند إبرام العقد

و هاام مااا يمكاان  ن يااورد علاا  هااذا الوجاا  هااو اشااتراف اكثاار الفقهاااء  ن يكااون ر س مااال 
 .الذهو والقضة: المضاربة من النقدين

                                                 
 . !كيف يستكشف عدم الردف مع  ن المعاملة اايداعية من المعامالت المستحدثة؟: وقد يورد علي  -1
 . 62: مناهي الهداية -2
 . 204: البن، الالربوي في ااسالم -3
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 حكم ودائع التوفير – 3
وما يقال في الودائع الثابتة،  و ألجل، يقاال فاي ودائاع التاوفير بشاكل عاام، إذ لايس ثماة 

ففااي الودائااع الثابتااة ال يحااّق . تحديااد العاماال الزمنااي، وعاادم تحديااده ماان فاارق بينهمااا إآل فااي
للمالاا، اسااترجاف مالاا  قباال مضااي ماادة محااّددة بينهمااا، كسااتة  شااهر مااثاًل، ب ااالف التااوفير 
فلياااحو المااال  ن يسااترجع  متاا  شاااء، وهااو مضاامون علاا  البناا،، إمااا لكوناا  قرضااًا  و 

 .وديعة ناقية شرف ضمانها
، مااان فوائاااد تتناساااو والمااادة التاااي بقيااات لديااا  فتناااّزل علااا  الوجاااوه  ّماااا ماااا يفرضااا  البنااا

 .السابقة
 :إذن فما يكيف ب  ضمان الودائع الميرفية من ت ريي هو

 .إّن واقع هذه الودائع قرال ضمن مفلقًا،  ّما الزيادة فهي تبّرف -1
إّنهااا قاارال، والزيااادة فااي هااذه المعاملااة شاارف ضاامني، فااإن   ااذت كاناات مضاامونة  -2
 .اآل ذ، الشتمالها عل  الرباعل  
 .إّنها ودائع ال تضمن إآّل بالتعّدي  و التفريف -3
إّنهااا ودائااع ناقيااة يجااوز ضاامانها بالشاارف، وكااذا يجااوز شاارف ضاامان الزيااادة فيهااا،  -4

 .(1) «لعدم كونها قرضاً 
 :ولنا على هذه النصوص م حظار نة   إل ها

تيوير القرال ألن  يمتلا، كال  ياائص ان تكييف الودائع الجارية ال يتحمل اال  – 1
 .القرال وان سميت ودائع

نمااا هااي ودائااع بمعناهااا الفقهااي تقااوم علاا   -2 ان الودائااع الثابتااة ليساات قروضااًا قفعااًا واس
 ساااس كااون البناا، وكااياًل فااي عمليااة اسااتثمار بااين ياااحو ر س المااال والمسااتثمر بياافت  

ينية النقود ويقبل بشاروف حاوال عامل استثمار وال ريو ان المستثمر يتنازل عن ضمان ع
 .االستثمار من حيث الت ارج و مثال  

ان افتراال كون الودائاع الثابتاة قرضاًا ماع افتاراال التبااني القبلاي ال ي ارج التعامال  -3
 .عن كون  قرضًا جر نفعًا وهو ربا

 .وهنا، مالحظات ا ر  نيرف عنها النظر
                                                 

 . انته  النص المنقول عن السيد اليافي -1
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 .بمموال المستثمرين  التي تؤدي لالضرار نوف الم افر: المبحث الخامس
- :ذكرت هنا بعال الم افر التي تتعرال لها البنو، ااسالمية وهي كما يلي

 ئتمان م افر اال – 1
 .تتعلق بعقود التمويل ااسالمي ةوترتبف ب يائص معين

الم ااافر الناشااائة عاان احتماااال عااادم وفاااء  حاااد االفااراف بالتزاماتااا  وفقاااًا : ف بمنهااااوتعاارّ 
ري علاااا  مؤسسااااات ال اااادمات الماليااااة ااسااااالمية التااااي تاااادير سااااويللشااااروف المتفااااق عليهااااا 

المرابحاااااة والمشاااااااركة : علااااا  سااااابيل المثاااااال)م اااااافر تمويااااال الاااااذمم المديناااااة وااليجاااااارات 
 علاا  ساابيل المثااال االستيااناف)تموياال ر س المااال العاماال ت وعمليااا( المتناقيااة وااجااارة

 .(1) (التسوية والمضاربة ا وتشمل الم افر التي تنشم في سياق عمليات
 :فهذه الم افر تنشم من 

 لعقود المرابحةالذمم المدينة  – 1
 .م افر االفراف المتعامل معها في عقود السلم -2
 .امل معها في عقود االستيناف عالذمم المدينة واالفراف المت -3
 ةمدفوعات االيجارات المدينة في عقود ااجار  -4
 .(2) تواريخ استحقاقها في السجل الميرفي اليكو، التي يتم االحتفاظ بها حت  -5
 
م ااافر االسااتثمار فااي رؤوس األمااوال وتعاارف بمنهااا الم ااافر الناشاائة عاان الااد ول  -2

فااي شااراكة بغاارال القيااام بتموياال او المشاااركة فااي تموياال محاادد او نشاااف عااام علاا  النحااو 
 .(3) المبين في العقد

تثمارية دا ال و اارج قائماة السام افر الساوق وهاي م اافر ال ساائر فاي المراكاز ا -3
المركز المالي والتي تنشم عن حركة اسعار السوق اي التقلبات في قيمة الموجودات القابلة 

وفاي محاافظ االساتثمار المندرجاة  اارج المركاز ( بما في ذل، الياكو،)للتداول  و التمجير 
 (ومن امثلة ذل، الحسابات االستثمارية المقيدة)المالي بشكل انفرادي 

                                                 
 . 11المباد  االرشادية الدارة الم افر ص  -1
 . لنشميالتحوف في المعامالت الميرفية للدكتور ا -2
 . 22الميدر السابق، ص  -3
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ت األجنبياااة وم اااافر السااالع والم ااازون السااالعي وكاااذل، وتشااامل م اااافر يااارف العماااال
 .(1) م افر التشغيل

م ااافر الساايولة وهااي تعااّرال مؤسسااة ال اادمات الماليااة االسااالمية ل سااارة محتملااة  -4
تنشاااام عاااان عاااادم قاااادرتها علاااا  الوفاااااء بالتزاماتهااااا  و تموياااال الزيااااادة فااااي الموجااااودات عنااااد 

وال ريااااو  ن ادارة . (2) بااااد  سااااائر تكاااااليف او  سااااائر غياااار مقبولااااةاسااااتحقاقها دون ان تتك
 .السيولة عملية توازن دقيق ومعقول ال يمكن التغافل عنها

فإن  ي ارتفااف فاي المعادالت القياساية المقارناة قاد ياؤدي الا  ) م افر معدل العائد -5
 .(3) توقع  يحاو حسابات االستثمار لمعدل عائد اعل 

 تزام باحكام الشريعة وهي تد ل في م افر التشغيل م افر عدم االل -6
م اااااافر السااااامعة الماااااؤثرة علااااا  المركاااااز الماااااالي للمؤسساااااة فاااااي الساااااوق واألربااااااح  -7

 .(4)والسيولة
المااذكورة المقترحااات واارشااادات الضاارورية  والترجيحيااة وبعااد كاال تعريااف تفاارح النشاارة 
 .للتحوف من االبتالء بهذه الم افر

 :للم افر البنكية نشير ال  بعال النقافبعد هذه التعريفات 
 ( التحوط: )أوالً 

او هاو تجناو ها ونقلهاا وادارتهاا ياوهو ميفلح معروف يستهدف تحييد الم افر وتقلي
 .(5)الم افر قدر االمكان

وقاد ذكارت هناا قواعاد مان : وال ريو فاي مشاروعيت  بعاد تمكياد الشاريعة علا  حفاظ الماال
 :قبيل

دم جااواز تعفياال المااال عاان االسااترباح وقاعاادة عاادم جااواز قاعاادة حفااظ المااال وقاعاادة عاا
 .(6) تضييع المال في االهداف البافلة

 :وقد ذكر الباحثون بعال االدوات التقليدية من قبيل
                                                 

 . 27الميدر السابق، ص  -1
 . 33م ص، .ن -2
 . 31م ص، .ن -3
 . 6م ، ص .ن -4
 . 66التحوف في التمويل االسالمي للدكتور السويلم ، ص  -5
 . 60فق  المعامالت المعايرة للدكتور المبلغي، ص  -6
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 (التحوف الفبيعي)مواءمة االيول وال يوم  – 1
 التوريق -2
 :المشتقات المالية وتشمل -3
 المستقبليات –  
 العقود األجلة –و 
 ةتقادالت المو المب –ج 

لااة  و بيااع ماااال يملاا،  و جهاالمثال الغاارر و  موهاذه األساااليو تشااتر، فيهااا عناياار التحااري
 .(1) البعدم التقا

 .االشكاالت باجوبة متينة عل  هذه االجابة (2) وقد حاول بعال الباحثين
ان ( بااازل)  ارشااادات لجنااة لااحاااول مجلااس ال اادمات الماليااة االسااالمية عنااد تعدي وقااد
 :مي في مقال  بما يلينشل يها الدكتور ال وقد والتوجيهات للتحوف عال االدواتيقدم ب

 الضوابط اإل ةا  ة العامة
 للتحوط في المؤ  ار المال ة اإل  م ة

 ياادر مجلااس ال اادمات الماليااة ااسااالمية موجهااًا إرشاااديًا ادارة الم ااافر المياارفية، 
لموجهااات التااي تتناسااو والياايرفة التااي  لاات ماان ا( 11)وهااي مكملااة لموجهااات لجنااة بااازل

ن كانااات فاااي عمومهاااا مهماااة للمؤسساااات ااساااالمية ايضاااًا، وفيماااا يلاااي  هااام  ااساااالمية، واس
 :تفبيقات  ساليو التحوف

 :التحوف من م افر التمويل، ويمكن إتباف اآلتي ادارة التمويل وتشمل – 1
 .والتوثق من العمالء، و  ذ الضمان الكافيدراسة الجدو  * 
ناف غيااار تياااسالا/ يااد سياساااات واقعياااة عناادما يكاااون الوعاااد بالشاااراء فااي المرابحاااةتحد* 

د  و المقااااااول متابعاااااة ومراقباااااة حجااااام الم اااااافر  اااااالل فتااااارة تساااااليم الماااااورّ : ملااااازم وتشااااامل
الموجودات للميارف، وتحدياد ماا إذا كاان الماورد  و المقااول ساوف يتحمال الم اافر التاي 

م عقااد شااراء مااع المااورد علاا   ساااس البيااع مااع تتعاارال لهااا الموجااودات، ومااثال يمكاان إباارا
 . يار شرف ااعادة، واست دام وكاالت تحييل الديون

                                                 
 . (63)قرار مجمع الفق  االسالمي الدورة السابعة رقم  -1
 . 76الشيخ المبلغي في كتاب  فق  المعامالت  المعايرة ، ص  -2
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ويمكان إتبااف إجاراءات ساليمة وشااملة ادارة م اافر  :التحوط من مخاط  ال و  - 2
 :السوق وتشمل

 .عمل إفار مالئم للتسعير والتقييم واالعتراف المحاسبي بالد ل* 
عاداد بناء نظم معلومات إدا*  رية قوية للتحكم في التعرال لم اافر الساوق ومراقبتهاا واس

 .تقارير عنها
يمكان إعاداد وتنفياذ سياساات ادارة السايولة وتشامل : من مخداط  ال د ولةالتحوط  - 3
 :اآلتي
 .وضع استراتيجية ادارة السيولة تشمل رقابة فعالة من مجلس اادارة العليا* 
 .اس السيولة ومراقبتهاإعداد وتفبيق إجراءات سليمة لقي* 
عداد تقارير عنها بيورة دورية*   .بناء نظم راقية لمراقبة التعرال لم افر السيولة واس
تنويااااع ميااااادر األمااااوال والحيااااول علاااا  احتيافيااااات ماااان التموياااال ال ااااارجي وعماااال * 

 .ترتيبات مع المؤسسات
ساهلة التساييل فاي التركيز عل  الموجودات المتداولة والسائلة واالحتفاظ باموراق مالياة * 

 .السوق الثانوية
 :وذل، بما يمتي: التحوط من مخاط  مع ل العائ   -4
 .تتوافق مع الشريعة ةتفوير  دوات جديد* 
 .فرح يكو، مفابقة للشريعة* 
 .تنويع نسو معدالت األرباح وفقًا لتوقعات وظروف السوق* 
 :، عن فريقوذل: التحوط من مخاط  انخفاض اال تثما  في  ؤوس األموال -5
جراءات كافية ادارة الم افر االستثمارية*   .وضع سياسات واس
 .االستثمارية الم تلفةالحيول عل  رؤوس  موال كافية لتمويل األنشفة * 
وضااااع اسااااتراتيجيات الت ااااارج ماااان اسااااتثمارات رؤوس األمااااوال التااااي ال تحقااااق العائااااد * 
 .المجزي
 :ساليو اآلتيةتباف األايمكن : التحوط من مخاط  التةغ ل -6
 .حترازيةا عداد إفار عام شامل وسليم لتفوير وتنفيذ بنية * 
 .بناء وتفعيل نظم ضبف الرقابة الدا لية* 
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 :التحوط من المخاط  الترا  ة المنقولة -7
فار ادارة توقعات المساهمين و يحاو حسابات االستثمار*   .وضع سياسة واس
 .ل األرباحتحديد مستو  مناسو ألريدة احتيافي معد* 
 .تحديد مستو  مناسو ألريدة احتيافي م يص االستثمار* 
 :وذل، بفريق: من مخاط  ع ا االلتزاا بالة  عةالتحوط  -8
 وضااااع  نظمااااة وضااااوابف كافيااااة بمااااا فااااي ذلاااا، هيئااااة رقابااااة شاااارعية لضاااامان االلتاااازام* 

 .بالشريعة
 .هؤ لعقد وانهاالتمكد من  ن وثائق العقود تتسق مع الشريعة بما في ذل، يياغة ا* 
المراجعاااة الدورياااة لوعماااال واألنشااافة للمؤسساااة بواسااافة الرقاباااة الشااارعية كجااازء مااان * 

 .مهام المراجعة الدا لية
 :وذل، بما يمتي: التحوف من الم افر االستئمانية -1
عااااداد *  وضااااع  سااااس لتحديااااد الموجااااودات وااياااارادات والميااااروفات وتوزيااااع األرباااااح واس

 .ة مع المسؤوليات االستئمانيةتقارير عنها بفريقة مستق
تحدياد  نشافة االساتثمار التاي تسااهم فاي عوائاد االساتثمار وات ااذ ال فاوات المناسابة * 

 .للقيام بتل، األنشفة وفق واجباتها االستئمانية وواجبات عقوده ال اية بالوكالة
 ن يااااتم بشااااكل مناسااااو توزيااااع الموجااااودات واألرباااااح بااااين حملااااة األسااااهم و يااااحاو * 
 .ت االستثمارحسابا

 :التح  ار التي توارال المؤ  ار المال ة اإل  م ة في إ ا ة المخاط 
ماان التحااديات والم ااافر التااي تواجاا  المؤسسااات الماليااة التقلديااة؛، وتشااتر، ذكرنااا عااددًا 

المؤسسااااات الماليااااة ااسااااالمية فااااي الكثياااار منهااااا، إال  ن هنااااا، م ااااافر وتحااااديات تواجاااا  
ية بيااورة  ايااة ترجااع فااي عمومهااا إلاا  فبيعااة وماانهي العماال المؤسسااات الماليااة ااسااالم

الميااااارفي ااساااااالمي مااااان حياااااث  داؤه ومااااان حياااااث واقعااااا  العملاااااي المياااااداني، و هااااام هاااااذه 
 :التحديات

 ن الجاناااااو األكبااااار مااااان بناااااود األياااااول ذمااااام المرابحاااااات والجاناااااو األكبااااار مااااان  – 1
 .االلتزامات ودائع قييرة األجل
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تتعاارال لمنافسااة شااديدة ماان قباال يااناديق االسااتثمار  ودائااع المؤسسااات ااسااالمية -2
يادار الياكو، السايادية وياكو، القفااف ال ااص، األمار الاذي سايرفع تكلفاة  الجماعية واس

 .التمويل مما يهدد ب سائر في معدل العائد
 .ية المؤهلة والمت يية في إدارة الم افرنقلة العمالة الف -3
 .افر التي تتناسو ومباد  الشريعةقلة  دوات التحوف ااسالمي لدرء الم  -4
 .ضعف السوق الثانوية بين المؤسسات المالية ااسالمية -5
 .ضعف نظم الضبف والرقابة الدا لية -6

 :ولذا كان من المهم مواجهة ذل، بما يناسو كل تحد بالوسائل اآلتية
 .انتنويع االستثمارات و دوات التمويل الم تلفة لتقليل الم افر وزيادة األم -1
 .جذو مد رات وتنويع الموارد عن فريق المضاربة المقيدة ويناديق االستثمار -2
 .تفعيل إدارة الم افر بالمؤسسات وتمهيل العاملين عليها -3
ر  دوات لتوقاع الم اافر وقياساها ماع تاوفير  دوات مناسابة للكشاف المبكار عان يتوف -4

عداد ال فف المناسبة  .الم افر حال حدوثها واس
يل السوق الثانوية بتحويل المؤسسات المالية ال اية ال  مؤسسات مالية عاماة تفع -5

 .مع تشجيع يناف السوق ما بين المؤسسات ااسالمية
 .(1)بناء وتفعيل نظم ضبف ورقابة دا لية -6

مثددال ر دد  مددن فتدداوى اللرنددة الةدد ع ة للبندد  اإل دد مي للتنم ددة حددول البدد ائل الةدد ع ة 
 .  ةال ال   التحوط التقل 

 : مقدمة
قباال عااارال الم ااافر التاااي تتعاارال لهاااا البنااو، وياااي  التحااوف والمباااادالت التااي تلجااام 
اليهاا للتحااوف فااان اللجنااة تار  ان فبيعااة االسااتثمار فااي البناو، االسااالمية تقباال تحماال مثاال 
هذه الم اافر تفبيقاا لمباد  الغانم باالغرم وال اراج بالضامان، والبناو، االساالمية تساتفيع ان 

الم افر بزيادة هامش ربحها، حياث ان البناو، التقليدياة هاي تقارال وتقتارال  تعوال هذه
. تكااليف يتحملهاا المتعامال معهاا Swaps Hedgingبسعر الفائدة، فانهاا تادفع لماا سامي 

هااااذا والشااااريعة االسااااالمية تقاااارر ان بعااااال هااااذه الم ااااافر شاااارف فااااي يااااحة المعااااامالت، 

                                                 
دارة الم افر في المؤسسات المالية ااسالمية ا د  -1 بدر الادين قرشاي ميافف ، والموجا  اارشاادي ادارة الم اافر . التحوف واس

 . الميرفية ا مجلس ال دمات المالية
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االساالمي لمقابلاة تحمال البناو، االساالمية وبعضها يجوز التحوف من  بزيادة عائاد التمويال 
لهذه الم افر، بل ان عقود المشاركات والمضااربات يتحمال البنا، االساالمي م افرهاا ماا 
لام يتعاد شاري، البناا، او المضاارو علا  المااال  و يقيار فاي حفظاا  او ي فا ء فاي ات اااذ 

امااة والعاجلااة ومااع ذلاا، فاننااا ساانعرال اليااور اله. قاارار اسااتثماره، او ي ااالف شااروف العقااد
مان الم ااافر التااي يتعاارال لهااا البناا،، وهااو يجاري التااوازن بااين العمااالت التااي تتكااون منهااا 
سلت ، او لتفادي ا فار يرف العمالت او ارتفاف او ان فااال العوائاد علا  اياول البنا، 

 . التزامات  و 
 : صو  المةكلة
( الياااورو ماااثال)ينااة علااا  البناا، التزاماااات فاااي تاااريخ مساااتقبلي بعملاااة مع: اليااورة االولااا 

وفاي هاذه (. كالادوالر ماثال)ب يوص معاملة محاددة، وايارادات هاذه المعاملاة بعملاة ا ار  
ويرغاو البنا، فاي . الحالة يشتري البن، بثمن مؤجل من المورد بعملة اليورو ويبياع بالادوالر

رو وي ش  البن، ان يرتفع ساعر الياو . الحيول عل  اليورو في تاريخ السداد وليس الدوالر
 . يوم االستحقاق عن سعر يوم االستيراد

ايااارادات البناا، ماان عملياااة معينااة بعملااة الياااورو، وعلاا  البناا، التزاماااات : اليااورة الثانيااة
ويرغااو البناا، فااي تحوياال هااذه االياارادات ماان اليااورو الاا  الاادوالر .  جلااة ا اار  مثاال الاادوالر

ة وتقال ماوارده مان الادوالر حت  ال تزيد ماوارده مان الياورو عان النسابة المفلوباة دا ال السال
وتتمثاال هااذه اليااورة مثاال السااابقة فااي ان مااوارد البناا، الحاليااة بعملااة . عاان النساابة المفلوبااة

 . ويرغو في توفير عملة ا ر  في تاريخ مستقبلي للوفاء بالتزامات  بالدوالر( اليورو)معينة 
الاااادينار يااااورة التحااااوف ضااااد ا ااااتالل نسااااو العمااااالت المكونااااة لساااالة : اليااااورة الثالثااااة

 : االسالمي
تتكاااون السااالة مااان عااادة عماااالت بنساااو معيناااة تجاااو المحافظاااة عليهاااا وتراجاااع مااان قبااال 

وقااد تزيااد كميااة عملااة مثاال الاادوالر عاان النساابة . يااندوق النقااد الاادولي فااي فتاارات منتظمااة
المقررة لها، وفي هاذه الحالاة يجاو الات لص مان الادوالر ببيعا  فاي الساوق الحاضارة وشاراء 

وهااذا اماار مشااروف، غياار ان . ان فضاات نساابتها فااي الساالة ولااتكن اليااورو مااثالالعملااة التااي 
البنااا، قاااد ييااااادف وضاااعا تقااال فياااا  سااايولة الااادوالر، حيااااث ان اغلاااو االساااتثمارات تكااااون 
بالاادوالر وبالتااالي يتعااذر علاا  البناا، بيااع الاادوالر وشااراء العملااة الناقيااة مااع قاابال الباادلين 

on spot . 
 : ويلجم البن، التقليدي ال 

 . forwardمع تم ير قبال البدلين ( اليورو)ا بيع الدوالر وشراء العملة اال ر   1
 . وهذا امر غير مشروف

ا اللجوء ال   يم استثمارات البن، بالدوالر،  ي حقوق البن، اآلجلة لد  المتعااملين  2
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مع ، بمعن  تحييل الدائن الادين مان المادين نفسا  ماع التناازل عان نسابة منا  دون د اول 
والممناوف شارعا هاو . وهذا امر مشروف اذا لم يكن مشروفا عناد التعاقاد. رف ثالث بينهماف

االتفااق علياا  مسابقا، وعلاا  كال فقااد ال يوفااق البنا، فااي  يام ديوناا  بالادوالر بهااذه الفريقااة 
 الشرعية فماذا يينع؟ 

الااذي يجاااري عليااا  العمااال فاااي البناااو، التقليديااة هاااو ان البنااا، يقتااارال الااادوالر الااا  اجااال 
، والقارال بفائادة حارام فمااذا (اليورو مثال)بالفائدة، ثم يشتري بمبل  القرال العملة الناقية 

 يينع البن،؟
 : الب  ل الة عي

شااراء البناا، بضاااعة ماان فاارف معااين بعملااة الاادوالر مااع تمجياال الااثمن الاا  موعااد : اوال
ين بادال فهاذا الفارف المعا. وذلا، باديال عان القارال بفائادة مان ذلا، الفارف المعاين)محدد 

وياااتمكن ( مااان ان يمااانح البنااا، قرضاااا نقااادا بفائااادة فانااا  يبيعااا  بمبلااا  القااارال بضااااعة باااربح
ثم يبيع البن، المشتري هاذه البضااعة لفارف ( قبضا حكميا او حقيقيا)المشتري من قبضها 

  اار بعملااة اليااورو ويقبضااها ذلاا، الفاارف قبضااا حكميااا  و حقيقيااا مااع تمجياال الااثمن ايضااا 
لتاازم فياا  البناا، باادفع الااثمن بالاادوالر فتكااون النتيجااة هااي نقااص الاادوالر لاانفس االجاال الااذي ي

 . وزيادة اليورو في ذل، التاريخ
نفاااس الحالاااة الساااابقة ولكااان الشاااراء والبياااع لااانفس الفااارف ان تعاااذر البياااع لفااارف : ثانياااا
 . م تلف

ء والظاااهر ان هااذا ال يااد ل فااي بيااع العينااة الن بيااع العينااة ال يتحقااق اال فااي حالااة الشاارا
بثمن حال والبيع بثمن مؤجل اكثار منا  بانفس العملاة، او العكاس، اي الشاراء باثمن مؤجال، 
ثم البيع بثمن حال  قل من ، وفي اليورة التي بين ايدينا، كاال الثمناين مؤجال لانفس األجال 
والعملاة م تلفاة اال ان يقاال ان هاذه المعاملاة حيلاة ليارف الادوالر بااليورو ماع عادم قاابال 

 .   كل حال فان  ال يجوز اشتراف البيعة الثانية في البيعة االول وعل. البدلين
وال الياااة انااا  اذا كاااان لاااد  البنااا، زياااادة فاااي عملاااة معيناااة فاااي السااالة المكوناااة للااادينار 
االسااالمي ونقااص فااي عملااة ا اار  مثاال اليااورو ت اال باااالوزان المفلوبااة ولاام يكاان لدياا  نقااد 

حالاة يمكان للبنا، ان يشاتري بضااعة بالادوالر ففي هاذه ال. حاضر من الدوالر لشراء اليورو
ثااام يبيعهاااا باااثمن مؤجااال ( قبضاااا حقيقاااا او حكمياااا)مااان فااارف معاااين وياااتمكن مااان قبضاااها 

ويكارر . لنفس االجل بثمن مؤجل ويقبضها المشتري ايضا قبضا حقيقياا او حكمياا( اليورو)
و نسابة العملاة البن، هاذه العملياة كلماا وجادت لديا  مباال  مان عملاة معيناة زائادة عان وزن  

 و اذا كاااان شاااراء هاااذه العملاااة فاااي تااااريخ اساااتحقاقها يعرضااا  لم اااافر ارتفااااف . فاااي السااالة
 . سعرها بالنسبة للعملة اال ر  فيكون هذا تحوفا الرتفاف اسعار العمالت ايضا

تويي اللجنة بان يتبع البن، سياسة من شمنها عدم الد ول فاي معاامالت يترتاو عليهاا 
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ينة في تاريخ الحق غير عملة السداد وذل، للحفاظ عل  اوزان العماالت التزامات بعملة مع
 . المكونة للسلة من ناحية والت فيف من م افر  سعار العمالت من ناحية ا ر 

 : الحلول
ا اذا تعذر االلتازام بتلا، السياساة يحاول التازام المتعامال بانفس عملاة االلتازام التاي يلتازم 1

شتري العميل بضاعة المرابحة مثال بنفس العملاة التاي اشاتر  بها البن، في المستقبل كمن ي
بها البن، او باضافة الفارق المتوقاع فاي العملاة علا  الاربح، وباذل، يتحمال العميال ا واقعياا ا 

 . م افر تغير سعر العملة دون د ول البن، في يرف  جل
تحميل  الفارق ا اذا رفال المتعامل ان يشتري بنفس عملة االلتزام المستقبلي او رفال  2

المتوقع بزيادة الربح، فان البن، يشتري العملة المؤجلاة حالياا، ويساتثمرها حتا  حلاول موعاد 
 . دفعها
، يلجام الا  اعفائهاا لغياره مان (الاين ماثال)ا اذا تعذر عل  البنا، اساتثمار هاذه العملاة  3

ناااااو، مااااان تلااااا، الب( الااااادوالر)البناااااو، الساااااتثمارها وحياااااول البنااااا، علااااا  العملاااااة المفلوباااااة 
تباادل )وعند حلول االجل يرد الاين الا  البنا، ويارد الادوالر الا  الفارف اال ار . الستثمارها

وتتمثال . عل  ان تعقد اتفاقياات ماع بعاال البناو، لهاذا الغارال( القروال او تبادل الودائع
فااي  ن ياودف البناا، العملاة التااي يريااد الات لص منهااا مؤقتااا ( القااروال)ياورة تبااادل الودائاع 

يوجد لدي  فرص اساتثمار بهاا كاالين ماثاًل لاد  بنا،   ار يرغاو فاي هاذه العملاة  او التي ال
يسااتثمر كاال ماان البنكااين العملااة المودعااة لدياا  ويحياال لنفساا  . ولدياا  فاارص اسااتثمار بهااا

ويفلاق علا  . فاذا انتهت مدة الوديعة رد كل بن، الوديعة التاي عناده. عل  عائد استثمارها
 .حيانا تبادل الودائع تبادل القروال ا

فاي ( الياورو)ا شاراء بضااعة بعملاة معيناة كالادوالر ماثال وبيعهاا مرابحاة بعملاة ا ار   4
فيكااااون ربااااح المرابحااااة تعويضااااا عاااان االرتفاااااف المحتماااال لسااااعر عملااااة . تاااااريخ االسااااتحقاق

االستيراد وهي اليورو من جهاة او للمحافظاة علا  تاوازن عماالت السالة مان جهاة ا ار  اذ 
 . زيد عملة اليورو اذا كان وضع السلة يتفلو ذل،تنقص عملة الدوالر وت

ا الحيول عل  وعد ملزم من فرف واحد وذل، ببيع عملة الدوالر مثال بعملة الياورو  5
 و العكااس حسااو حاجااة البناا، بسااعر ياارف محاادد فااي تاااريخ الحااق ثاام يباارم البناا، عقااد 

. ا الشااامنياارف فاااوري عناااد موعاااد االساااتحقاق، وتعقاااد اتفاقياااات ماااع بعاااال البناااو، فاااي هاااذ
ويمكن تحقيق نفس الغرال من هذه االتفاقيات حيث ان بعاال البناو، قاد تحتااج الا  وعاد 

وبهاذا . بشراء عملة معينة او بيعها وتحتااج بناو، ا ار  لوعاد بياع او بشاراء عماالت ا ار 
 (. انظر المعيار الشرعي بشمن المتاجرة في العمالت)التعاون تتحقق ميلحة الجميع 

يجاري العمال فاي (: مان الياورو الا  الادوالر)يول عملة ال  ا ار  ا تحويل م افر ا 6
البنو، التقليدياة علا  ان يقاوم البنا، بااقتراال الياورو وتحويلا  الا  دوالر ثام اساتثمار الادوال 
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ر فييبح البن، ملتزما برد اليورو الذي اقترض  فتقل ايول  بااليورو فاي حاين ان حيايلة 
.   الادوالر ساوف تزياد مان التعارال للم اافر بالادوالرالدوالر الناتجة عن تحويل اليورو الا

وحيث ان القرال بفائدة غير مشروف فالبديل الشرعي هو ان يشتري البن، بضااعة بااليورو 
 . بثمن مؤجل من فرف معين ثم يبيعها بالدوالر في نفس االجل لفرف   ر كما سبق

 (والرالد)ال  عملة ا ر  ( اليورو)ا تحويل التزامات البن، بعملة  7
Converting the liability exposure from one currency to another 

 market Currencyجر  العمل فاي البناو، التقليدياة الا  اللجاوء فاي هاذه الحالاة إلا 
swap    بااااليورو إلااا  الااادوالر مااان فااارف ( االيااال والفائااادة)فااايمكن للبنااا، تحويااال التزاماتااا
الا  ( األيل والفائادة)الفرف اآل ر بتقديم اليورو والغرال من هذه العملية هو قيام .   ر

وهااذا . البناا، لاادفع مبلاا  القاارال فااي حااين ان البناا، سااوف يقاادم الاا  الفاارف اال اار الاادوالر
اليااارف ياااتم فاااي تااااريخ دفاااع االيااال والفائااادة ويجاااو ان يكاااون ساااعر الفائااادة محاااددا عناااد 

 . االتفاق عل  ذل،
مباشارة مان فارف وتحويلا  الا  ياورو فاورا  وييل البن، احيانا ال  هذا باقتراال الدوالر

وحياايلة الاادوالر تساات دم فااي هااذه . ثاام اسااتثمار اليااورو لماادة مساااوية لتاااريخ سااداد القاارال
 . الحالة لسداد االلتزام باليورو

شاراء بضااعة بالادوالر الجال معاين مان فارف وبيعهاا بااليورو لانفس االجال : والبديل هو
 . لفرف   ر كما سبق

2-Converting interest exposure from fixed to floating and vice versa . 
الااا  االرتفااااف فاااي المساااتقبل، فااايمكن للبنااا، ان ( العائاااد)فاااي حالاااة اتجااااه اساااعار الفائااادة 

. يسااتفيد ماان هااذا باسااتثمار ايااول  لماادد قياايرة باسااعار عائااد متغياار يتفااق علياا  عنااد العقااد
البنااا، ان يحااااول عوائاااده علاااا  ايااااول   اذا كانااات التزامااااات البنااا، بعائااااد ثابااات، فااااان علاااا 

 . والتزامات  ال  عائد متغير وذل، بعمل مرابحات قييرة االجل او بعائد متغير
 . ا التحوف من م افر تغير سعر العملة 1

اذا فلااو العمياال ماان البناا، شااراء بضاااعة مرابحااة بعملااة معينااة اليااورو علاا  ان يكااون 
 10)ي يشاااتريها مااان الماااورد فاااي تااااريخ معاااين التاازام البنااا، بااادفع ثمااان بضااااعة المرابحاااة التاا

وي شا  . في حين ان البن، ساوف يبياع هاذه البضااعة للعميال بالادوالر وباثمن مؤجال( يوما
وبدال مان . البن، ان يرتفع سعر يرف اليورو في مقابل الدوالر في تاريخ استحقاق اليورو

يبيعهاا بااليورو فااي اليارف اآلجال غيار المشاروف، فاان للبنا،  ن يشاتري بضااعة بالادوالر و 
تاريخ التزام البنا، بساداد ثمان ماا اشاتراه بااليورو مان الماورد وهناا ايضاا يحيال البنا، علا  
. ربااح قااد ي فااف ماان ال سااارة المحتملااة اذا مااا ارتفااع سااعر ياارف اليااورو فااي تاااريخ السااداد

وهااذه اليااورة تياالح ايضااا لحالااة مااا اذاكاناات نساابة الاادوالر فااي الساالة اعلاا  ماان المفلااوو 
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 . مواجهة اليورو في
ا ومان ياي  التحاوف العاادة تاوازن نساو العماالت المكوناة لسالة الادينار االساالمي  10

والجال محادد، ثام ( الدوالر ماثال)ان يقوم البن، بشراء بضاعة من فرف معين بعملة معينة 
ايااداف مبلاا  لاااد  ذلاا، الفااارف وديعااة اساااتثمارية ضاامانا لاااثمن الشااراء المؤجااال، ثاام يفاااوال 

رف اال اار المااودف لدياا ، ان يسااتثمر الوديعااة بعملااة ا اار  فااي مرابحااات متعااددة البناا، الفاا
 . قييرة االجل حت  تاريخ سداد ثمن شراء البضاعة

اللجااوء : هاذا ويجااوز للبنا، فااي حالااة الرغباة فااي الحيااول علا  الساايولة ان يتبااع ماا يلااي
بل،  و بياع اياول ال  البيع بالسلم والحيول عل  الثمن االن مع تسليم السلعة في المساتق

بثمن حال ثم استئجارها نفسها بااجرة مؤجلاة، اوتامجير اعياان فاي الذماة ماع ا اذ مقادم اجارة 
٪ ايول عينية والبااقي دياون عقاود استياناف 30او تكوين محفظة ال تقل موجوداتها عن 

 .ومرابحة للحيول عل  السيولة
 :المخاط ة و و ها في االقتصا  اإل  مي: الم حظة الثان ة

ان الم اافرة ضاارورية لحياول الااربح وهاي مااؤثرة فاي توجياا  الحاوافز وبااالفبع : قاد يقااال
فيهااااا  فاااار ال سااااارة والشااااريعة ااسااااالمية تحاااارم الربااااا وربااااح مااااالم يضاااامن وتحاااارم القمااااار 

 .والميسر
( ص)والفااارق باااين هاااذين الناااوعين يتركاااز حاااول الملكياااة فالضااامان الاااذي اشاااترف  النباااي»

 .(1)«ر فهو تحمل م افر مستقلة عن الملكيةيتعلق بالملكية اما الميس
 .فيجو اذن تحّري شروف الم افرة في ر ي الشريعة

نماااا ثوالشااريعة ال تماانح  ي دور للم اااافرة ألنهااا ليسااات ساالعة يفالااو ب منهاااا وال عماااًل واس
ان الاربح فاي المضااربة يقاوم علا   سااس الم اافرة  هي حالة شاعورية، وربماا ظان الابعال

   ساااس ثبااات الملكيااة فااي ااسااالم ولهااذا نجااد ان العاماال لااو اتجاار فااي حااين اناا  يقااوم علاا
بمموال بش ص فربح دون علام المالا، فاإن بإمكاان المالا، ان يرضا  ويساتولي علا  الاربح 

 .ول  ان يرفال ويسترجع مال  فالمال مضمون والم افر هو العامل
آل فاي حادودها وهنا، امثلة ا ر  تبرهن عل  موقف ااساالم السالبي مان هاذه الظااهرة إ

وكااذا حاارم  ةالمعقولااة، فلاام يجااد فااي الم ااافرة المزعومااة لاار س المااال المقتاارال سااببًا للفائااد
 .(2)القمار والشركة في االبدان ألن الكسو فيهما يقوم عل  الم افرة

                                                 
 . 64التحوف للدكتور السويلم، ص  -1
 . ، فبعة مشهد، ايران 602دنا ، ص اقتيا -2
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 .فال يمكن تبرير الم افرة باستجالو الربح في حدودها الشرعية والعرفية
 :والبحث في ح و  الضمان  تصو  في الحالت ن :ح و  الضمان: الم حظة الثالثة

 :ما لو قبلنا بجواز اشتراف الضمان عل  األمين بقسمي  – األول 
ير عاالمين العام وهو كل من وضع يده عل  المال بإذن مالكا  وتساليف منا  كالمسات –  

 .والمستمجر واألجير عل  حمل متاف وعامل المضاربة وغيرهم
لااا، باساااتئمان عقااادي ا كماااا فاااي ا  المنوهاااو مااان اساااتمم االماااين باااالمعن  ال ااااص –و 

 .الودعي 
مااا لااو قااام األمااين بالتعاادي والتفااريف  و م الفااة شااروف العقااد، وكااذل، م الفااة  -الثانيااة 

 ، و يويًا إذا اشترفت في العقدتعليمات التحوف بشكل عمدي
ف فهو تعد علا  وال نر  فرقًا بين اليورتين وال بين التعدي والتفريف وبين م الفة الشرو 

 . ي حال
 :وهذه الحدود عل  نحوين

 .ما هو عل  نحو ضمان الغرامة من تضمين  عل  تقدير التلف والنقص: األول
لا، نظارًا ذية وهباوف األساعار و قباالضاافة للتلاف والانقص تضامين  ا للقيماة الساو : الثداني
  لااف العرفااييياانف األمااين فااي يااف التفااي مااوارد عاادم التحااوف الااالزم مماا  هحظنااالماا ال

 .وقد مربنا البحث عن جواز االشتراف عل  األمين فال نعيده :بل ال يانة
ماان الناحيااة  نتاادار، القيمااة عنااد التلااف، عاادم ال ساارا)وهااو بحااث يشاامل المعنيااين معااًا 

و يوياًا فاي حالاة التعادي المفروضاة  (1)يمكان تياورهماوهماا معنياان عرفياان ( التجارية
هيًا  ن المتعدي كالغايو يؤ ذ بمشد األحوال إذ يتحاول مان ومن المعروف فق .ي مسملتناف

 .حالة األمانة ال  ال يانة فيضمن كل المساحة الممكنة
  :التعو ض والرهة المح  ة للم ؤول ةالم حظة ال بعة 

هام مااا ياذكر فاي البااين هاو مااا  واناا ار  ان هاذين األماارين يرجاع فيهماا لوحكااام العاماة و 
نبغااي  ن تكااون هااذه األمااور شاافافة تمنااع الناازاف وللقضاااء بعااد هااذا يااذكر فااي العقااد نفساا  في

 .كلمت  النافذة

                                                 
 . 116البن، االربوي في االسالم ، ص  -1
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 مة وع ق ا  مقت ح
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 والحمد هلل واليالة والسالم عل  رسول اهلل محمد و ل  ويحب  وبعد
 ...فإن مجلس مجمع الفق  ااسالمي في دورت 

 : قرر مايلي
ي دماناة لا  موجباات ومنهاا االشاتراف فاي العقاد ومنهاا التعاان الضمان في عقود األ: أوالً 

 .والتفريف وغير ذل، مما ي رج األمين عن دائرة االمانة
إن الودائااع الثابتااة التااي يااراد اسااتثمارها يمكنهااا ان تحماال حكاام الوديعااة فااي الفقاا  : ثان دداً 

وعلاا  كااال  االسااالمي ويكااون البناا، فيهااا وكاايال فااي االسااتثمار كمااا يمكاان ان يكااون شااريكاً 
 .الحالين يعد امينًا واألمين في األيل ال يضمن ال ر س المال وال االرباح

يمكااان الياااحاو رؤس األماااوال ان يشاااترفوا علااا  البنااا، اتبااااف  سااااليو التحاااوف : ثالثددداً 
المفروحاااة فاااي المجاااال االقتياااادي وعااادم الم اااافرة بشاااكل غيااار عرفاااي فاااإذا  اااالف ذلااا، 

 .ضمن
التلف والنقص والقيمة السوقية وهبوف االسعار إذا اشترف يمكن ان يشمل الضمان   ابعاً 

 .ذل، في العقد بل وحت  لو لم يشترف اذا ثبت التقيير
 .يرجع في كيفية التعويال لالساليو المتعارفة: خام اً 
األياال  ن يااتم تحديااد المسااؤولية بواساافة القضاااء إال  ن ياانص فااي العقااد علاا  :  ا  دداً 
 .جهة   ر 
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 الرمحن بن أمحد اجلرعي عبداألستاذ الدكتور 
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 : المقدمة 

 . احلمد هلل وحده ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده  
فقد تلقيت دعوة كرمية من معايل األمني العام للمجمع الفقهي الدويل للكتابة يف موضوع : وبعد 
والعشرين  نيةوذلك ضمن أعمال دورة اجملمع الثا(  حقوق املعاقني يف النظر اإلسالمي) بعنوان 

 . بالكويت 
 (. اإلسالمي نظرحقوق املعاق يف ال) واستجابة هلذه الدعوة فقد كتبت هذا البحث بعنوان 

 : ورأيت أن أسري يف كتابته وفق اخلطة اآلتية 
 . المقدمة 

 . تعريف المعاق ، لغة واصطالحاً : المبحث األول 
 .تعريف الحق ، لغة واصطالحاً ، والمقصود بحقوق المعاق :  المبحث الثاني

 . أنواع اإلعاقة : المبحث الثالث 
 . إلعاقة معالم الرؤية اإلسالمية ل: المبحث الرابع 

 . حقوق المعاق على األسرة والمجتمع : المبحث الخامس 
 . حقوق المعاق على الدولة : المبحث السادس 

 . فاق على المعاق اإلن: المبحث السابع 
 . نماذج من التشريعات الدولية لحقوق المعاق : المبحث الثامن 
 . مسودة مشروع قرار للمجمع : المبحث التاسع 
 . اإلسالمي  نظرمشروع قرار لموضوع حقوق المعاق في ال:  المبحث العاشر

 . الخاتمة 
 .الفهارس 

 



3 

 

 : المبحث األول
 تعريف المعاق لغة واصطالحاً 

 : مطلبان  هوتحت
 : تعريف المعاق لغة : المطلب األول 

 . احلبس ، والصرف ، والتثبيط ، واألمر الشاغل :  العوق يطلق في اللغة على 
 . (2)مجاعة من املنافقني : وهم   (1)قد يعلم اهلل املعوقني منكم :ويف التنزيل . ط املثب: واملعوق 

: وهيو ( أعياق)اسيم مفعيول مين : واملعياق  . (3)إذا صيرفه وحبسيه : وعاقه عن الشيي  يعوقيه عوقيا 
  . (4)من متنعه عاهة جسدية أو عقلية عن النشاط اإلنساين املعتاد 

 : اق واإلعاقة اصطالحاً تعريف المع: المطلب الثاني 
بأنه كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئيي بشيكل مسيتقر يف قدراتيه اةسيمية :  عاقمف العر  

واحلسييية أو العقلييية أو التواصيييلية أو التعليمييية أو النفسيييية إي املييد  اليييذ  يقلييل مييين إمكانييية تلبيييية 
 .  (5)متطلباته العادية يف ظروف أمثاله من غري املعوقني 

 : القانون الدولي المعاق بأنه  وعر ف
أ  شييخص عيياجز عيين أن يييهمن بنفسييه ، بصييورة كلييية أو جزئييية ضييرورا  حياتييه الفردييية أو "  

 .(6)"  االجتماعية بسبب قصور خلقي أو غري خلقي يف قدراته اةسمانية أو العقلية

                                 
 .  81سورة األحزاب ، من اآلية ( 1)
أمحد حممد شاكر : ، حملمد بن جرير الطرب  ، بتحقيق ( جامع البيان يف تأويل القرآن ) انظر تفسري الطرب  املعروف بي ( 2)

 .    هي 8222، مهسسة الرسالة ،  22/232
مكتبة لبنان ناشرون ي بريو  ، ولسان العرب ، : عوق ، الناشر )ر الصحاح ، حملمد بن أيب الراز  ، مادة خمتا: انظر ( 3)

 . دار صادر ي بريو  : ، الناشر ( عوق)البن منظور ، مادة 
القاهرة ،  –عامل الكتب : الناشر( عوق)معجم اللغة العربية املعاصرة ، أمحد خمتار ، مبساعدة فريق عمل ، مادة : انظر ( 4)

 .م  2221 –ه  8221الطبعة األوي 
 . 8بية السعودية ، من املادة رقم نظام رعاية املعوقني ، الصادر عن األمانة العامة جمللس الوزرا  يف اململكة العر ( 5)
م ، 8131 ديسمرب 1املهرخ يف ( 32د ي )3223اإلعالن اخلاص حبقوق املعوقني ، قرار اةمعية العامة لألمم املتحدة ( 6)

  www1.umn.edu/humanrts/arab/b073.htmlموقع مكتبة حقوق اإلنسان جبامعة منيسوتا 
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د ، نتيجة حالية الضرر الذ  يصيب الفر : وجا  يف تعريف منظمة الصحة العاملية لإلعاقة بأهنا  
بالنسييبة لعمييره وجنسييه يف إاييار عوامييل  بواجباتييه القصييور أو العجييز ، ووييد دون قيييام الفييرد الطبيعييي

 .  (1)اجتماعية وثقافية يعيشها الفرد
هيو ذليك الشيخص العياجز : ومن التعريفا  السابقة للمعاق واإلعاقة ميكننا القول بيأن املعياق   

السيليم املشيابه ليه م باألعمال الي  وتياإ إليهيا ، مقارنية بالشيخص عجزا جسدياً أو عقلياً عن القيا
 . يف السن واةنس 

ي ُ يوقد كان يطليق فيميا مضيى عليى املعياق اسيم املقعيد ، و يي كيذلك بصياحب العاهية ،    
أ يا  مميل باملعاق ،   رأ  الناس أن التسميا   اإلجيابيية أوي مين التسيميا  السيلبية ، فوضيعوا 

 ذو  االحتياجا  اخلاصة ، )لنظرة ، فاستخدمت بعض التسميا  مثل هذه ا
وهذا أمر حسن ، يشعر املعاق بقبول اجملتمع له ، والنظرة اإلجيابيية ااهيه ...( ذو  الصعوبا  أو 

ييي بييدالً ميين النظييرة السييلبية اليي  تشييعره بأنييه عييب  ثقيييل ، ولعييل يف تلييك التسييميا  اتبيياع للميينه  
 . (2)نسان بأحب األ ا  إليه الشرعي مبناداة اإل

 
 
 
 
 
 
 

                                 
، ورقة  1ا اعيل شند  ، وحممد حممد الشلش ، ص: حقوق املعاق وواجب األمة حنوه يف التشريع اإلسالمي ، إعداد ( 1)

اه رعاية ومتكني ذو  اإلعاقة يف اجملتمع الفلسطي ي ، علمية مقدمة ملهمتر املسهولية االجتماعية واألخالقية والقانونية ا
 .  م 2282/ فرع دورا / جامعة القدس املفتوحة 

يف الشييريعة املعياق يف الفقيه اإلسييالمي ، مياهر اخلييويل ، حبيث علييى شيبكة اإلن نييت ، وحقيوق ذو  االحتياجييا  اخلاصية ( 2)
 .  هي8238،  8األمة ، ط ، دار ابن حزام ي دار 81حوا ص  اإلسالمية ، حممد حممود
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 : المبحث الثاني
 لغة واصطالحاً  تعريف الحق

 : تعريف الحق في اللغة : أوالً 

ضد الباال ، واألمير املقضيي ، والعيدل ، واملوجيود ، والثابيت ، والصيدق ، وامليو ، وحيق :  الحق
 . (1)أ  استوجبه ، واحلقيقة ضد اجملاز: أوجبه ، واستحقه : الشي  

لثبيييو  والوجييوب وقيييد جيييا  اسيييتعمال ويتضييل لنيييا أن هيييذه املعيياين كلهيييا تيييدور حييول معييي  ا 
لقييد حييق القييول علييى أكثييرهم  : يف القييرآن موافقيياً للمعيي  اللغييو  كمييا يف قولييه تعيياي( احلييق)

أ    (4) ليحق احلق ويبطل الباال : وقوله تعاي  . (3)أ  ثبت ووجب   (2) فهم ال يهمنون
 .  (5)هرويثبت ويظ
 . ( 7)، أ  واجباً عليهم  (6)وللمطلقا  متاع باملعروف حقاً على املتقني  : وقوله تعاي 

 :كميييييييييييييا يف قوليييييييييييييه تعييييييييييييياي  (8)وتطليييييييييييييق كلمييييييييييييية احليييييييييييييق يف القيييييييييييييرآن عليييييييييييييى النصييييييييييييييب احمليييييييييييييدد 
   لِلسَّاِئِل َواْلَمْحُروِم  *َوالَِّذيَن يف أَْمَواهلِِْم َحقٌّ َمْعُلوٌم (9 ) . 

                                 
القيياموس احمليييط ، : ، دار الفكيير بييريو  ، وانظيير  823 - 821ص ( حقييق )خمتييار الصييحاح ، للييراز  ، مييادة : انظيير ( 1)

 . ، دار احلديث ي القاهرة  3/228( احلق ) مادة 

 ( .3)سورة يس ، اآلية ( 2)

الي ا  العيريب ي بيريو  ، وتفسيري القيرآن العظييم ، البين كثيري  دار إحييا  81/3للقيرايب ، اةامع ألحكيام القيرآن : انظر ( 3)
 . ، دار الشعب ي القاهرة  1/121

 ( . 1)اآلية : سورة األنفال ( 4)

 .  3/332اةامع ألحكام القرآن : انظر (  5)

 (228)اآلية : سورة البقرة (  6)

دار  1/212  ، مقييق ، أمحيد شياكر وحمميود شياكر جامع البيان عين تأوييل أ  القيرآن املعيروف بتفسيري الطيرب : انظر (  7)
 .  8/231املعرفة ي بريو  ، وتفسري القرآن العظيم ، البن كثري 

 . 1/212تفسري القرآن العظيم ، البن كثري : انظر (  8)

 ( . 21،  22)اآلية: سورة املعار إ ( 9)
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 .(2 ) واهلل يقضي باحلق : ، مثل قوله تعاي  (1)على العدل يف مقابلة الظلم  وتطلق 
 : تعريف الحق في االصطالح : ثانياً 
، ولكيين  (3)" احلييق مييا يسييتحقه الرجييل : " احلييق فقيال ( البحيير الرائييق ) عيرف صيياحب كتيياب  

ق اليوارد يف التعرييف لفي  ميبهم ، وكيذلك فيالن االسيتحقا( ميا)هذا التعريف يشوبه الغموض ؛ ألن 
ولكييين .  (4)متوقيييف عليييى تعرييييف احليييق ، وهيييذا يتوقيييف عليييى معرفييية االسيييتحقاق فيليييزم منيييه اليييدور 

 احليقأغلب الفقها  املتقدمني مل يضعوا تعريفاً كامالً للحق مبعناه العام ورمبا يعود ذلك إي أن مع  
 . (5)واضحاً لديهم فال وتاإ لتعريف  كان
ا  املعاصيييرين احليييق تعريفييياً اصيييطالحياً ، ومييين أجيييود هيييذه التعريفييييا  وقيييد عيييرف بعيييض الفقهييي 

 .  (6)"اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكلفاً " : التعريف القائل بأن احلق هو 
 : شرح التعريف السابق 

ن قبييييل املباحيييا  كاالصيييطياد صييياص فيييه ، وإ يييا هيييو ميييتخييييرإ بيييه مييياال اخ" اختصييياص " قولييه  
 . (7)الشرع هلذا االختصاص ؛ ألن نظرة الشرع هي أساس االعتبار  واش ط إقرار. وحنوه

ألن احلييق تييارة يتضييمن سييلطة ، وتييارة يتضييمن " سييلطة أو تكليييف " : وإ ييا قيييل يف التعريييف  
تكليفاً ، والسلطة إما أن تكون على شخص أو على شي  معني ، فالسيلطة عليى الشيخص كحيق 

 . الوالية على النفس 
                                 

 . 3/823تفسري القرآن العظيم ، البن كثري : انظر (  1)

 (.22)غافر ، اآلية سورة ( 2)
 .سعيد كمب ي ي كراتشي ي باكستان : ، الناشر  1/831البحر الرائق البن جنيم (  3)

هيو أن : واليدور . مهسسية الرسيالة ي بيريو   812احليق وميد  سيلطان الدولية يف تقيييده ، لفتحيي اليدري ي ص : انظير (  4)
التعريفيا  للجرجياين ، ص : انظير . هذا من عييوب التعرييف يهخذ يف التعريف الشي  املراد تعريفه أو بعض مشتقاته ، و 

دار ابيين : ، الناشيير 31دار الكتيياب العييريب ي بييريو  ، وآداب البحييث واملنيياظرة ، للشيينقيطي ، القسييم األول ص 822
 . ، دار الفكر ي بريو  3/82تيمية ي القاهرة ، واملدخل الفقهي العام ، للزرقا  

   .  812الدولة يف تقييده ص احلق ومد  سلطان : انظر ( 5)

 .  812احلق ومد  سلطان الدولة يف تقييده ص : انظر (  6)

 .  3/88املدخل الفقهي العام ( 7)
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وأميييا .   معيييني كحيييق امللكيييية ، فالهنيييا سيييلطة لإلنسيييان عليييى ذا  الشيييي  والسيييلطة عليييى شيييي 
التكليف فهو دائماً عهدة على إنسان ، وهو إما عهدة شخصية كقيام األجري بعمله ، وإما عهيدة 

 . (1)مالية كوفا  الدين 

 :حق اهلل على عبياده: الدينية مثل وأر  أن هذا التعريف تعريف جيد ، وجامع ألنواع احلقوق  
كحيييق الواليييد عليييى وليييده يف وجيييوب الطاعييية ليييه ، : مييين صيييالة وصييييام وحنوويييا ، واحلقيييوق األدبيييية 

كحيق الواليية عليى الينفس ، : كحيق النفقية للزوجية وغريهيا ، واحلقيوق غيري املاليية : واحلقوق املالية 
هلل أعلييم وا. كحييق الدوليية يف وال  الرعييية هلييا : كحييق التملييك ، واحلقييوق العاميية : واحلقييوق املدنييية 

 . بالصواب 

 :  تعريف حقوق المعاق: ثالثاً 

 : بناً  على ما سبق ميكننا تعريف حقوق املعاق 

 . ة شرعاً أو نظاماً لصاحل املعاق ليعيش حياة كرمية بأهنا االختصاصا  املقرر  

                                 
 .  املرجع السابق ، الصفحة نفسها ( 1)
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 : المبحث الثالث
 أنواع اإلعاقة

واالحتياجيا  واملتطلبيا   خيتلف كل نوع مين اإلعاقيا  عين النيوع اآلخير مين حييث اخليدما  
 : والرعاية ، ومن حيث تأثري هذه اإلعاقة على صاحبها ، وأهم هذه اإلعاقا  ما يلي 

مين مقعيدين ، وأقيزام ، ومبتيور  األايراف ، والُعيرإ ، ومصيابني :  اإلعاقة الجسدية والحركية -8
هم يف قولييه بشييلل األافييال ، وشييلل األاييراف كاليييد والقييدم ، وغييريهم وقييد جييا   اإلشييارة إلييي

جيَِيُدوَن َميا يُيْنِفُقيوَن َحيرٌَإ ِإَذا  الَعَلى الَّيِذيَن  الاِ  َواَل َعَلى اْلَمْرَضى و لَْيَس َعَلى الضَُّعفَ  : تعاي 
لَْيَس َعَلى اأْلَْعَمى َحرٌَإ َواَل َعَلى اأْلَْعرَِإ َحرٌَإ َواَل  : ، وقوله تعاي   (1) َنَصُحوا لِلَِّه َوَرُسولِهِ 

ى اْلَميييرِيِض َحيييرٌَإ َعلَييي
ييير هليييم احلركييية والسيييري بسيييهولة يف ،  (2) وهيييهال  حمتييياجون إي أجهيييزة تيس 

 . الطرقا  وأماكن العمل وحنوها 

وهيم املعياقون  عيياً وبصييرياً وأصيحاب اليبكم وقيد جيا   اإلشيارة إي هييذا :  اإلعاقةة الحسةية -2
، وإن مل تكييين اإلعاقييية هنيييا   (3)ْعِقلُيييوَن  ييَ ُصيييمٌّ ُبْكيييٌم ُعْميييٌي فَيُهيييْم ال : النيييوع يف قوليييه تعييياي 

 . (4)حسية بل هي معنوية تتمثل يف صمهم وبكمهم وعماهم عما ينتفع به من احلق 

كيياملعتوهني واجملييانني أو ديين لييديهم نقييص يف الييذكا  عيين املسييتو  الطبيعييي :  اإلعاقةةة النينيةةة -3
: رمي عيين هييذه الف يية ، قييال تعيياي وقييد مييد   القييرآن الكيي. م علميين املتخلفييني عقلييياً وبطي ييي الييت

 ٌَكَذِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قَييْبِلِهْم ِميْن َرُسيوِل ِإالَّ قَياُلوا َسياِحٌر َأْو َوْنُيون   وسيبب اايام الكفيار
، وهيذا النيوع  (5)؛ ألن اجملنيون سيفيه ال يعيي ميا يقيول ، وال وسين أ  تصيرف  للرسل باةنون

هليم مهسسييا  وميدارس خاصيية ملسياعدام علييى  طيي عوائييق هييذه  واليذ  قبلييه ينبغيي أن تقييام
 . اإلعاقا  

 . وهم ذوو صعوبا  التعلم والتأخر الدراسي  :اإلعاقة األكاديمية  -2

                                 
 . 18: سورة التوبة ( 1)

 . 18: سورة النور ( 2)

 . 81: سورة البقرة ( 3)

 . ، دار الفكر ي بريو   1/821آن بالقرآن ، حملمد األمني الشنقيطي ، أضوا  البيان يف إيضاح القر : انظر ( 4)

 .1/221أضوا  البيان : انظر ( 5)
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عليى لسيان قيال تعياي . النطيق والتخاايب والكيالم  وهم أصحاب عيوب :اإلعاقة التواصلية  -1
، وذلييك ملييا كييان أصييابه ميين   (1)ْن ِلَسيياين َواْحلُييْل ُعْقييَدًة ِميي : موسييى عليييه الصييالة والسييالم 

 . يف لسانه  (2)اللثغ 

وهم الذين يعانون من اضطرابا  سلوكية وتشتت يف االنتبياه ونشياط زائيد  :اإلعاقة السلوكية  -1
 . وغري ذلك 

 . (3)وهم الذين لديهم أكثر من إعاقة من هذه اإلعاقا  وغريها  :اإلعاقة المتعددة  -3

 : المعوقين أن اإلعاقة  وجاء في نظام رعاية

، اإلعاقيية السييمعية ،  اإلعاقيية البصييرية: هييي اإلصييابة بواحييدة أو أكثيير ميين اإلعاقييا  اآلتييية "  
اإلعاقيييية العقلييييية ، اإلعاقيييية اةسييييمية واحلركييييية ، صييييعوبا  الييييتعلم ، اضييييطرابا  النطييييق والكييييالم ، 

واملتعيددة ، وغريهيا مين اإلعاقيا   اإلعاقيا  املزدوجيةضطرابا  السيلوكية واالنفعاليية ، التوحيد ، اال
 .(4)ال  تتطلب رعاية خاصة 

 

 

 
                                 

 . ، دار ايبة للنشر والتوزيع  1/212تفسري القرآن العظيم البن كثري ، ( 1)
 .1/221أضوا  البيان : انظر ( 2)

من ولة احلكمة ال  تصدر من بريطانيا  821ص ( 3)العدد املشوق يف أحكام املعوق ، عبد الرمحن عبداخلالق : انظر ( 3)
، املكتبية الرقميية ، جامعية  2ايارق الطيوار  ص. وانظر حبث بعض أحكام املعوقني يف الشيريعة اإلسيالمية ، د . ، ليدز 

 ( . على شبكة االن نت ) املدينة العاملية 
، وانظييير حقيييوق ذو  االحتياجيييا   3 -1سيييالمي ، ص حقيييوق املعييياق وواجيييب األمييية حنيييوه يف التشيييريع اإل: وكيييذلك حبيييث 

 .  31-22اخلاصة ، حممد بن حممود حوا ، ص 

 . نظام رعاية املعوقني ، املادة األوي ( 4)



82 

 

  : المبحث الرابع
 معالم الرؤية اإلسالمية لإلعاقة والمعاقين

يناك معالم عامة دلت عليها النصوص والقواعد الشرعية في قضية رعاية المعاقين ، ومن  
 :  لمعالم التي يمكن إبرازيا ما يليأيم ا
يب اإلنسييان ميين مكييروه ونقييص هييو أميير مقييدر ، وهلل حكميية يف ذلييك ، فييالذا أن مييا يصيي :أواًل 

ُهْم  : صرب العبد واحتسب كيان ليه أعظيم األجير وأرفيع اليذكر كميا قيال تعياي  الَّيِذيَن ِإَذا َأَصيابَيتيْ
ِييْم َوَرمْحَييٌة َوأُولَ ِييَك ُهييُم  أُولَ ِييَك َعلَييْيِهْم َصييَلَوا ٌ  (811)ُمِصيييَبٌة قَيياُلوا ِإنَّييا لِلَّييِه َوِإنَّييا ِإلَْيييِه رَاِجُعييوَن  ِمييْن َرِم

اْلُمْهَتُدوَن 
(1). 

: ن أمره كله له خري وليس ذلك ألحد إال للمهمن عجبا ألمر املهمن إ:)ا  يف احلديث وكما ج 
 .(2)(إن أصابته سرا  شكر فكان خرياً له ، وإن أصابته ضرا  صرب فكان خرياً له 

اىف واملعيياق لييه أثيير عظيييم يف التخفيييف ميين العنييت والعييزر الييذ  وهييذا العييالإ املعنييو  النفسييي للمعيي
  .، وكذلك أهل املعاق وأقاربه  (3)يلقاه بسبب إميانه بالقضا  والقدر وبسبب صربه واحتسابه 

وخييري ميين هييذا وذاا عظييم اةييزا  يف اآلخييرة بالنسييبة للصييابر علييى الييبال  كمييا ورد يف احلييديث  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .(4) ما اةنةيبتيه عوضته منهذا ابتليت عبد  حببا: " القدسي 

 : حرص اإلسالم على إزالة أسباب اإلعاقة : ثانياً 
 : تصنف إي ثالثة أسباب  أن فعند النظر ألسباب اإلعاقة سنجد أهنا ميكن 

 .  وراثية ، وصحية ، وجنائية

                                 
 .   813،  811: سورة البقرة ( 1)

 . بريو  ، دار اةيل ،   3112برقم أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث صهيب ( 2)

، نشير دار  232لعبيد السيتار أبيو غيدة ص( حبيو  يف الفقيه الطييب)وقني يف اإلسالم ضمن كتاب حبث رعاية املع: انظر ( 3)
 .  القاهرة ، األقصى 

 .   ، دار الشعب ،القاهرة  1113أخرجه البخار  يف صحيحه من حديث أنس بن مالك برقم ( 4)
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فأما األسباب الوراثية والصحية فقد دعا اإلسالم إي ا اذ أسباب القوة وحف  الصحة الوقائية  
داووا عبيياد اهلل فييالن اهلل عييز وجييل مل ينييزل دا  إال تيي: "  عييالإ كمييا قييال والسييعي إي التييداو  وال

 .(1) " أنزل معه شفا  إال املو  واهلرم
ودلت املقاصد الشرعية على وجوب حف  الصحة يف النفس والعقل ، وأوجبت البعيد عين كيل  

 . ما يزيل الصحة ويضعف البدن والعقل 
ألسيباب الي  تضيعف النسييل أو جية ، والبعيد عين اودعيت إي حفي  النسيل وحسين اختييار الزو  

 . ألمراض وراثية يف األوالد  تكون مظنة
ولكيم  : فقد عيا  اإلسيالم العميد بتشيريع العقوبية الرادعية يف قوليه تعياي :أما األسباب الجنائية 

 . مل يعف األوليا  واناً أو إي الدية أو الصلل  ما،   (2)يف القصاص حياة
م بتشيييريع القصييياص واليييديا  كيييل تطييياول وتسييياهل يف حرمييية األبيييدان ، ومنعيييت وعيييا  اإلسيييال 

 . الشريعة كل إحلاق لألذ  باملعصوم 
اةنائية بالجياب احلرص على النفس البشيرية وا ياذ أسيباب األسباب وعاةت الشريعة اخلطأ يف  

 .  (3)وال تلقوا بأيديكم إي التهلكة السالمة من اآلفا  كما قال تعاي 
 .(4)وأوجب اإلسالم الضمان عند وقوع اخلطأ سوا  أكان باملباشرة أو التسبب  

 :ومن القواعد الفقهية ال  قررها العلما  إلزالة مثل هذه األسباب 
 .(5) (الدفع أقوى من الرفع ) :قاعدة 

 
                                 

، مهسسة الرسالة  ،، الناشر 81211برقم أخرجه اإلمام يف مسنده من حديث أسامة بن شريك بالشراف عبداهلل ال كي  (1)
بيييريو  ، الطبعييية ، املكتيييب  اإلسيييالمي  ،، الناشييير  1228وصيييححه األلبييياين يف صيييحيل اةيييامع الصيييغري بيييرقم . بيييريو 
 .الثالثة

 .  831جز  من اآلية : سورة البقرة  (2)

 .  811جز  من اآلية : سورة البقرة  (3)

حقيوق ومتطلبيا  تربيتيه مين  ،والطفل املعياق  222-281غدة ص بو م ، عبدالستار أرعاية املعوقني يف اإلسال: انظر  (4)
، منشيور عليى  82باةامعة اإلسالمية بغزة ، ص ، كلية ال بية   ،عبدالفتاح اهلمص : منظور إسالمي ، حبث من إعداد 

 .  شبكة اإلن نت 

 .  طبعة ومكتبة احلليب ي القاهرة ، م 831األشباه والنظائر ، جالل الدين السيواي ، ص : انظر  (5)
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 . (1) (الضرر يُدفع بقدر اإلمكان ):وكنا قاعدة 
قبيل وقوعيه بكيل الوسيائل واإلمكانييا  املتاحية وفقياً  فالن هذه القاعدة تفيد وجوب دفع الضرر 

لقاعيدة املصياحل املرسيلة والسياسية الشيرعية ، فهيي مين بياب ي الوقايية خيري مين العيالإ وذليك بقيدر 
 .(2)االستطاعة ؛ ألن التكليف الشرعي مق ن بالقدرة على التنفيذ

 : مراعاة أحوال المعوقين ورفع الحرج عنهم : ثالثاً 
اإلسييالم ظييروف املعيياقني واحتياجيياام فيمييا يتعلييق باألحكييام والتكيياليف الشييرعية ،  فقييد راعييى 

  . (3)إال وسعها اً نفس اهلل ال يكلف: فالتكليف إ ا يكون بقدر الطاقة والوسع كما قال تعاي 
: ورفع اهلل احلرإ عنهم يف كل ما يشق عليهم القيام به منه هذه التكاليف ، كما قيال تعياي  
  َْيَس َعَلى اأْلَْعَمى َحرٌَإ َواَل َعَلى اأْلَْعرَِإ َحرٌَإ َواَل َعَلى اْلَمرِيِض َحرَإٌ ل (4). 
 فأزالييييت هييييذه اآلييييية وأمثاهلييييا احلييييرإ الشييييرعي الييييذ  جيدونييييه يف أنفسييييهم لقصييييورهم عيييين أدا  

، بل جيرب  الشيريعة نفوسيهم فيأعطتهم أجير ميا عجيزوا عنيه مين  ةمن التكاليف الشرعي األكمل
لَييْيَس َعلَييى الضُّييَعَفاِ  َواَل َعلَييى اْلَمْرَضييى َواَل  :عمييال إذا  نصييحوا هلل ورسييوله كمييا قييال تعيياي األ

ييُدوَن َمييا يُيْنِفُقييوَن َحييرٌَإ ِإَذا َنَصييُحوا لِلَّييِه َوَرُسييولِِه َمييا َعلَييى اْلُمْحِسييِننَي ِمييْن َسييِبيلِ   َعلَييى الَّييِذيَن اَل جيَِ
                                                                               .                                                                                                                             (5) .(6)َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم 

 .  ين يف األجر غري مستبعدبل إن التساو  بني ههال  املعوقني وبني اجملاهد 
ند انصرافه من بعض ويدل عليه النقل والعقل ، أما النقل فقوله عليه الصالة والسالم ع 

إن باملدينة أقوامًا ما سرمت مسريًا وال قطعتم واديًا إال كانوا معكم وهم باملدينة حبسهم " :غزواته

                                 
 ( .38)ولة األحكام العدلية مادة  (1)

، مهسسية الرسيالة ي بيريو  ، الطبعية الرابعية ي  211اليوجيز يف إيضياح قواعيد الفقيه الكليية ، حمميد صيدقي البورنيو ، ص  (2)
 .  هي  8281

 .  211من اآلية : سورة البقرة  (3)

 .لنور ا 18من اآلية :سورة التوبة  (4)

  . 18من اآلية: سورة التوبة  (5)

انظييير رعايييية املعييياقني يف اإلسيييالم ، مجييييل عبييييد القرارعييية ، حبيييث منشيييور يف ولييية الشيييريعة والدراسيييا  اإلسيييالمية جبامعييية  (6)
 . م 8112املوافق ديسمرب ( شهر شعبان)هي 8222لعام  212ص 31الكويت ، العدد 
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بد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل إذا مرض الع ): ، وقال عليه الصالة والسالم  (1)" العذر 
 (اكتبوا لعبد  ما كان يعمله يف الصحة إي أن يربأ  )قال اهلل عز وجل و  (2) (مقيمًا صحيحًا 

الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا  إال (1)ُ َّ َرَدْدنَاُه َأْسَفَل َساِفِلنَي  : وذكر بعض املفسرين يف تفسري قوله تعاي 
ُر َدُْنوِن الصَّاحِلَاِ  فيَ   .   (3)َلُهْم َأْجٌر َغييْ

 . قبل هرمه غري منقوص من ذلك شي اً كتب اهلل تعاي له أجر ما كان يعمله  صار هرماً  أن من 
ارة القليييب بنيييور معرفييية اهلل وأميييا املعقيييول فهيييو أن املقصيييود مييين مجييييع الطاعيييا  والعبيييادا  اسيييتن 

فقيييد حصيييل االسيييتوا  يف الثيييواب ، وإن كيييان ، فيييالذا حصيييل االسيييتوا  فييييه للمجاهيييد والقاعيييد تعييياي
 . (4)القاعد أكثر حظاً من هذا االستغراق كان هو أكثر ثواباً 

 . حفظ حقوق المعاقين ووجوب رعايتهم : رابعاً 
فعليى سيبيل املثيال جنيد ، لقد حف  اإلسالم حقوق هذه الف ة ، واهتم ِم وأوالهم الرعاية الكافيية 

يف قصية عبيداهلل بين أم مكتيوم وهيو األعميى اليذ  جيا  إي  لنبيه  العتاب يف كتاب اهلل عز وجل
له بدعوة أشراف قيريش وكيان قيد النشغا ليجلس إليه كما كان يفعل فأعرض عنه النيب  النيب 
َأْن َجاَ ُه اأْلَْعَمى  (8)َعَبَس َوتَيَويَّ  :  (5)يف إسالمهم فنزلت فيه اآليا  امع 

(6)  . 
 : لتي يجب حفظها ورعايتها بشكل عام ما يأتي ومن أبرز حقوقهم ا

مسييياعدام والتعييياون معهيييم ، عليييى اعتبيييارهم جيييز اً مييين اجملتميييع املسيييلم أوالً   لكيييوهنم يف  -8
 . حاجة ماسة لتلك املساعدة أكثر من غريهم 

ييه  )ومن التطبيقا  العملية ملساعدة املعوقني يف اجملتمع املسلم يف عهيد النبيوة أن الرجيل كيان  
 . (7)( به يهاد  بني الرجلني حىت يقام يف الصف

                                 
 .  م 8113هي ي 8223،  8: ، دار الشعب ي القاهرة ، ط 2223أخرجه البخار  يف صحيحه برقم  (1)

 .  ، دار الشعب  2111أخرجه البخار  يف صحيحه برقم  (2)

 1،  1: سورة التني ( 3)
 .هي 8228، 8: دار الكتب العلمية ي بريو  ط : ، الناشر  3ص/88مفاتيل الغيب ، فخر الدين الراز  جي: انظر ( 4)
 –، دار إحييا  الي ا  العييريب 81/283ملسيمى باةيامع ألحكيام القيرآن ، حملميد بين أمحيد القيرايب انظير تفسيري القيرايب ا( 5)

 هي 8221 –بريو  
 .  2، 8اآليتان : عبس سورة ( 6)
 .  ، دار اةيل ي بريو   8122أخرجه مسلم يف صحيل من حديث عبداهلل بن مسعود ، برقم ( 7)
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ري مكلييف حبضييور اةماعيية إال أنييه مل ييا رغييب يف حضييورها وجييد ميين فييرغم أن املييريض العيياجز غيي 
 . ه على ذلك نييع
يَيا أَييَُّهيا الَّيِذيَن َآَمنُيوا  :تطبيقاً لقوليه تعياي  (1)هم بأ  صورة من الصورمرمي اهلز  ِم وانتقاص -2
ُهنَّ َيْسخَ  ال يرًا ِمينيْ ُهْم َواَل ِنَسياٌ  ِميْن ِنَسياِ  َعَسيى َأْن َيُكينَّ َخييْ رًا ِمينيْ ْر َقوٌم ِمْن قَيْوِم َعَسى َأْن َيُكونُوا َخييْ

ميَاِن َوَمْن ملَْ يَيتُ  لَِ َك ُهُم ْب َفُأو َواَل تَيْلِمُزوا أَنْيُفَسُكْم َواَل تَيَنابَيُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِْ َس ااِلْسُم اْلُفُسوُق بَيْعَد اإْلِ
 .   (2)الظَّاِلُموَن 

املسييلم أخييو املسييلم ال يظلمييه وال خيذلييه وال :"  قييال رسييول اهلل : قييال  وعيين أيب هريييرة  
رئ ميين الشييير أن وقيير أخييياه شييري إي صيييدره ثييال  ميييرا  ، حبسييب اميييوقييره ، التقييو  هاهنيييا ، وي

 . (3)املسلم ، كل املسلم على املسلم حرام ، دمه وماله ، وعرضه  
 . اعطاؤهم احلقوق ال   صهم بال منٍّ وال أذ   -3

فليس ضعف ههال  املعاقني مسوغاً لبخسهم هيذه احلقيوق ، بيل إن ضيعفهم هيذا جيعلهيم أوي مين 
ضيييعفا كم ، فيييالنكم إ يييا تُرزقيييون أبغيييوين )غيييريهم يف احلصيييول عليييى حقيييوقهم وقيييد جيييا  يف احليييديث 

 .   (4)( صرون بضعفا كموتن
مقييدم  الييزممنوال خييالف أن ): يب يف أحكييام القييرآن عنييد احلييديث عيين ترتيييب الفقييرا  قييال ابيين العيير 

 . (5)( على الصحيل ، وأن احملتاإ مقدم على سائر الناس
 : (6)السعي للتخفيف من أثر اإلعاقة عليهم  -2
وذليييك ب غيييييبهم يف أجيييير الضييييرر الالحييييق ِييييم واحتسيييياب األجيييير عنييييد اهلل جييييل وعييييال والقيييييام  

اييييياههم يف هيييييذا الشيييييأن إن كيييييانوا مييييين األقيييييربني ، ويكيييييون السيييييعي كيييييذلك عييييين ارييييييق  بالواجيييييب
                                 

 .  88، ص  حقوق املعاق وواجب األمة حنوه: انظر ( 1)
  88اآلية: احلجرا  سورة ( 2)
 .  ، دار اةيل ي بريو   1321أخرجه مسلم يف صحيحه ، برقم ( 3)
وقييال . ، مهسسيية الرسيالة ي بييريو   28338أخرجيه اإلمييام أمحيد يف مسيينده ، بالشيراف عبييداهلل ال كيي ، ورقييم احليديث ( 4)

 .  إسناده صحيل : احملقق 
، دار  2/131ر حمميييد بيين  عبيييداهلل املعيييروف بيييابن العييريب ، بتحقييييق أمحيييد عبيييدالقادر عطيييا ، أحكييام القيييرآن ، أليب بكييي( 5)

 .  الكتب العلمية ي بريو  
 .  823حقوق ذو  االحتياجا  اخلاصة ص : انظر ( 6)
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مين األقييربني ،  واتهم مادييياً ومعنويياً إن كياننيعوائيق اإلعاقيية والوقيوف معهيم يف حممسياعدام لتجياوز 
م  وليييس فيييه ، واألقربييون أوي بيياملعروف والسييعي يف التخفيييف ميين أثيير إعيياقتهم حييق هلييم علييى أقيياِر

 . م ، وإ ا الفضل هلل وحده ، الذ  أعطى كل ذ  حق حقهمنة عليه
ث بقيييية إخيييواهنم املسيييلمني عليييى مواسييياام ااعييية هلل ورسيييوله يحيييفيييالن مل يكونيييوا مييين األقيييربني ف 

كمييا صييل بييذلك ،  وابتغييا  لألجيير واملثوبيية ، وذلييك السييعي ميين حييق املسييلم علييى إخوانييه املسييلمني 
إذا لقيتيه فسيلم : ست قيل ما هن ييا رسيول اهلل قيال  حق املسلم على املسلم ): احلديث الشريف 

وإذا مييرض  (1)ته مم فحمييد اهلل فسييعليييه وإذا دعيياا فأجبييه وإذا استنصييحك فانصييل لييه وإذا عطييس 
  . (2) (فعده ، وإذا ما  فاتبعه 

 . (3)تدريبهم وتأهيلهم وتفعيل دورهم يف اجملتمع  -1
يعيد للمعاقني االعتبار ومينحهم الثقة بأنفسيهم ، وهذا التدريب والتأهيل والتفعيل من شأنه أن  

وجيعلهييم يف املكانيية اليي  تليييق ِييم يف اجملتمييع، ليكونييوا أعضييا  فيياعلني يف وتمعيياام، ويبعييد عيينهم 
هلل فالننيا جنيد أن عبيدا االنكفا  واالنعزال ، والشعور بيالنقص والدونيية ، وليو نظرنيا يف سيرية النييب 

النيياس القييرآن مييع مصييعب ابيين الييزبري ، وكييان يييهذن للفجيير ، وكييان  قييرئبيين أم مكتييوم الضييرير كييان يُ 
 . وكلها مهام عظيمة  ،  (4)على املدينة  يستخلفه النيب 

 . وهذا مثال حي الستثمار ااقة ههال  املعوقني وإشراكهم يف تويل مسهوليا  اجملتمع 
عاقني ، واجملتمع الذ  يعيشون مهمة تش ا فيها أسر املوالقيام ِذه احلقوق ال  ذكر  سابقاً  

 . كما سيأ  الحقاً يف هذا البحث . فيه ، والدولة ال  ينتمون إليها 

 

 

                                 
 .   أ  ادع له ، والتسميت الدعا  باخلري ( 1)
 .   دار اةيل ي بريو  : ناشر ، ال 1331أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة ، برقم ( 2)
 . 82حقوق املعاق وواجب األمة حنوه ، ص : انظر ( 3)
 .    هي 8221،  2مهسسة الرسالة ، ط : ، الناشر  8/318سري أعالم النبال  ، مشس الدين الذهيب : انظر ( 4)
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 :س خامالمبحث ال
 حقوق المعاق على األسرة والمجتمع 

احلق الوقائي قبل وقوع اإلعاقة ، وذلك با اذ الوسائل الدافعة ما أمكن ألسباب اإلعاقة قبل  -8
ق باختيار شريكة احلياة بنا  على معيار الدين واخللق واألمانة قبل أ  وقوعها ، ويبدأ هذا احل

ملاهلا وحلسبها ومجاهلا : تنكل املرأة ألربع  ): معيار آخر كما جا  يف احلديث الصحيل 
 . (1) (ولدينها فاظفر بذا  الدين تربت يداا

اب أافال معاقني وحث اإلسالم على الزواإ املبكر ، ويف ذلك ما يقلل من احتماال  إجن  
يا معشر الشباب من استطاع منكم البا ة فليتزوإ ، فالنه أغض : " ورد يف احلديث الصحيل فقد 

 . (2)" للبصر وأحصن للفرإ 
فهال  )كما ورد يف احلديث الصحيل . األبكار ، وهن يف العادة أصغر سناً وحث على زواإ  

 . (3) (بكراً تالعبها وتالعبك 
هني تزداد مع زيادة عمر أن نسبة األافال املعاقني واملشو راسا  على وقد دلت بعض الد 

 . (4)وخاصة بعد اخلامسة واألربعني عاماً ، األم
 . القيام بالنفقة الواجبة من املأكل واملشرب وامللبس والعالإ   -2

ال بية الصحيحة املتوازنة ، القائمة على احلب والتعاون واللطف والرفق ، فاملعاق يف أشد  -3
 كه يف الغالب من أثر على نفسه ، فهو وتاإ للثقة نظرًا إلعاقته ، وما ت.احلاجة إي ذلك 

 . وزرع األمل ، وخري من يهيئ له هذه األجوا  هي األسرة احلانية 

عن اريق تعويد املعاق على استثمار قدراته وااقته وتوجيهها ملا فيه النفع واخلري ، وذلك  -2
الشفقة عليه ، فالن هذا يضر اد عن املبالغة يف التدليل واملبالغة يف التدريب والتشجيع واالبتع

                                 
 .      3321، ومسلم يف صحيحه برقم  1212أخرجه البخار  يف صحيحه برقم ( 1)
 .     1211رجه البخار  يف صحيحه برقم أخ( 2)
 .     1223أخرجه البخار  يف صحيحه برقم ( 3)
، دار اجملتميع للنشير والتوزييع ي  31مسهولية األب املسلم عن تربية الولد يف مرحلة الطفولة ، عدنان باحيار  ص : انظر ( 4)

 .     م 8112اخلرب ، 
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فال يصبل قادرًا على معرفة وفهم حقوقه وواجباته ، وال يتقبل االنضباط . باملعاق ضررًا كبريًا 
 . (1)يف أماكن الدراسة أو العمل ؛ نتيجة لعدم تعويده على ذلك 

السخرية منه ، فالن د عن مقري املعاق وانتقاصه أو عوالب، إشاعة جو االح ام والتقدير للمعاق  -1
 . (2)ذلك يعود بأثر سليب على هذا املعاق ، ورمبا استمر معه بقية حياته 

 : ويمكن أن يضاف ينا ما يلي، ويشارك المجتمع األسرة في القيام ببعض الحقوق السابقة 
ا ا  ، والسعي إي توفري دم  املعاق مع غريه من أفراد اجملتمع من خالل الزيارا  واللق -8

رفقة ايبة من األصحاب ليشعر املعاق مبحبة اآلخرين له ، وليب ي الثقة يف نفسه وقد مر  معنا 
من عبداهلل بن أم مكتوم ومشاركته ألصحابه يف ممل املسهوليا  ، وذلك بتوجيه خرب 

  .  (3)املصطفى 

و  ومساعدة ههال  املعاقني يف على الرب والتقالتعاون  ىالتكافل االجتماعي القائم عل -2
التغلب على الصعوبا  ال  جيدوهنا بسبب إعاقتهم ، واحلذر التام من أذيتهم أو تضليلهم ، 
فكما أن ذلك حمرم يف حق غري املعاقني ، فهو يف حقهم أشد بل هو موجب للعنة فعن ابن 

لعن اهلل من كم ه : " قال  أن نيب اهلل  عباس 
 . (5)...(  ن السبيلأعمى ع (4)

تقدمي العون املايل للماقني من خالل الزكوا  والصدقا  يف حال احلاجة والعجز عن  -3
 . العمل ؛ ألهنم من أهل الزكاة يف هذه احلالة 

وكذا الوقف عليهم والوصية هلم ، فقد نص بعض الفقها  على مشروعية الوقف هلهال  
 . (6)املعاقني 

                                 
 .      231-232يل قرارعة ، صرعاية املعاقني يف اإلسالم ، مج: انظر ( 1)
 .       831حقوق ذو  االحتياجا  اخلاصة ، حممد حوا ، ص : انظر ( 2)
 .      833، حقوق ذو  االحتياجا  اخلاصة ص  81حقوق املعاق وواجب األمة حنوه ، ص : انظر ( 3)
، إسحاق احلريب ، اجمللدة اخلامسة ، أليب غريب احلديث)أ  عمى عليه الطريق ، ومل يوقفه عليه ( من كم ه أعمى) قوله  ( 4)

 (.      مركز البحث العلمي جبامعة أم القر  : ، الناشر  2/213سليمان العايد ، : بتحقيق 
 .      إسناده حسن : ، وقال حمقق املسند  2183أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ، بالشراف عبداهلل ال كي ، رقم احلديث  ( 5)
،  2، دار الفرقيان ي عميان ي األردن ، ط  2/121صالح النياهي : يف الفتاو  ، على بن احلسن ، مقيق  النتف: انظر ( 6)

، مكتبية البيايب احللييب ي القياهرة ،  322هي ولسيان احلكيام يف معرفية األحكيام ، إبيراهيم بين أيب الييمن احلنفيي ص 8222
 .   81وه ص حقوق املعاق وواجب األمة حن: هي ، وانظر 8313الطبعة الثالثة 
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 :  ادسالمبحث الس
 الدولةحقوق المعاق على 

الدولة مبسهوليا  كبرية ااه املعاقني نظرًا حلاجة ههال  إي خدما  متاإ إلمكانيا   تنهض 
يعجز عنها األفراد واملهسسا  الصغرية ، وال يقدر عليها إال الدولة ، باإلضافة إي عموم والية 

هذه احلقوق فيما وميكن أن نشري إي أهم . الدولة ومسهوليتها الكرب  عن كافة ابقا  ا جملتمع 
 : يلي 
حق املعاقني يف إجياد مهسسا  حكومية تقوم برعايتهم التامة يف حال عدم قيام أسرهم ِذا  -8

الواجب ، وتتوي هذه املهسسا  إاعامهم وكسوام وعالجهم ، وكل ما وتاجون إليه يف 
شكل فرد   وعلى أقل تقدير جيب توفري من يقوم على خدمتهم ولو ب. توفري احلياة الكرمية 

 .(1)كتوفري قائد لكل أعمى ، أو درض لكل عاجز

كفاية ههال  املعاقني ماليًا ، حبيث يصرف هلم رواتب دورية مستمرة من بيت املال يف حال  -2
 .(2) (... من ترا كاًل ، أو ضياعاً فأنا وليه  :)احلاجة لذلك ، وقد جا  يف احلديث الصحيل 

ه أن عمر بن عبدالعزيز قسم يف فقرا  أهل البصرة وأعطى  وقد ذكر ابن جرير الطرب  يف تارخي  
  . (3) مخسنيكل إنسان ثالثة دراهم ، وأعطى الزم  مخسني 

اي ة فرص العمل لكل من يقدر عليه من املعاقني ، وتيسري سبل احلصول على العمل مع  -3
 . (4)مراعاة ظروف املعاق 

ذلك من خالل األجهزة التعويضية أو املساعدة عادة التأهيل هلهال  املعاقني ، و توفري خدما  إ -2
هلم يف أعماهلم ؛ وذلك للتخفيف من آثار هذه اإلعاقة اجتماعيا ونفسيًا ، فيعود ههال  كلياً 

 . أو جزئياً ملمارسة دورهم الفع ال يف اجملتمع

                                 
 .        822حقوق ذو  االحتياجا  اخلاصة ، ص: انظر  ( 1)
 .       القاهرة  ،، دار الشعب  1321جز  من حديث أخرجه البخار  يف صحيحه برقم  ( 2)
مهسسيية عييز الييدين للطباعيية  3/113تيياريا األمييم وامللييوا املعييروف بتيياريا الطييرب  ، حممييد بيين جرييير الطييرب  ، : انظيير  ( 3)

 . هي 8223 ،بريو  ، الطبعة الثانية ،والنشر 
العلوم )، حبث يف ولة جامعة النجاح لألحبا   121حقوق املعاق يف الشريعة اإلسالمية ، مروان القدوسي ص : انظر  ( 4)

 . م 2222( 81)( 2)اجمللد  ،(اإلنسانية 
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،  بنا  املهسسا  الصحية التأهيلية ملعاةة ههال  املعاقني وهو ما يسمى بالعالإ التأهيلي -1
وتزويد هذه املهسسا  بالكفا ا  املتخصصة اجتماعيًا وابيًا ونفسيًا مبا يضمن هلهال  

 . (1)املعاقني حقهم يف توفري حياة كرمية هادئة 

وتوفري الوسائل املعينة على ذلك بالنسبة هلهال  املعاقني فلهم . توفري فرص التعليم املناسب هلم  -1
ألدىن الذ  ال يستقيم ، بل هو واجب يف احلد ااحلق يف ذلك مثل باقي أصناف اجملتمع 

" :وهو ما عرب  عنه بعض الفقها  بقوهلم ، الدين إال به ، وال تقدم حياة الفرد واةماعة إال به 
 . (2)" به فهو واجب  ماال يتأتى الواجب إال

و صيص  ، عنهم يف ساعا  الدوام وحنو ذلكوجوب مراعاة ظروفهم يف العمل بالتخفيف  -3
 .  خاصة ِم حىت ال يشق عليهم االنتظار سوا  أكان ذلك يف السفر أو يف احلضرخدما

 .  (3)نبو  يف العبادة ومراعاة حال الضعيف هد 

حقهم يف توفري الربام  الثقافية والرياضية وال فيهية غري احملرمة ، من خالل االستفادة من  -1
فيهية واي تها هلهال  ليتمكنوا من املشاركة يف األنشطة واملرافق الثقافية والرياضية ، واألماكن ال  

 . (4)مناشطها املختلفة 

ميهم من األذ  بأ  صورة ، سن القوانني واألنظمة ال  مف  حقوق ههال  املعاقني ، وم -1
 . أحواهلم ، ومتابعة تنفيذ هذه القوانني واألنظمة لتكون موضع التنفيذ  وتراعي

أن أسالفنا قد ساروا شوااً بعيداً يف االهتمام ِذه الف ة ، وسبقوا  والناظر يف تارخينا احلضار  جيد 
 . املدنية احلديثة يف ذلك 

توعية أبنا  اجملتمع حبقوق املعاقني بكل الوسائل املمكنة عن اريق اإلعالم والتعليم وغري  -82
اال  جملاذلك عماًل تطوعيًا احتسابيًا ، وفتل  شراكهم يف رعاية ههال  ، باعتبارذلك ، وإ

 . مثل الوصايا واألوقاف  ،املعينة لذلك 

                                 
 .  131ص  سيحقوق املعاق يف الشريعة اإلسالمية ، القدو  ( 1)
مهسسية : الناشير 13حممد حسين هيتيو ص : مهيد يف  ري  الفروع على األصول ، مجال الدين األسنو  ، بتحقيق الت ( 2)

 .هي  8222الرسالة ي بريو  ، الطباعة الثالثة ي 
اخرجيييه ...( )إذا صيييلى أحيييدكم للنييياس فليخفيييف فيييالن مييينهم الضيييعيف والسيييقيم والكبيييري ) جيييا  يف احليييديث الصيييحيل   ( 3)

 .   323يل من حديث أيب هريرة رضي ، برقم البخار  يف صح
 . نظام رعاية املعاقني ، املادة الثانية : انظر  ( 4)
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 : المبحث السابع
 اإلنفاق على المعاق

كفاية إذا   على أسرته أو قرابته بل هي فرض ست حكراً يإن رعاية املعاق مسهولية كبرية ، ول 
،  واتسعت الدائرةإي الوجوب الكفائي  تانتقلعجز عنه األقرب أو مل يوجد أومل يقم بالواجب 

 . مجيعاً  اإل مشلهم  اعس اةميعفالن تق
 : وتتسع دائرة الوجوب على النحو اآلتي 

جيب على اإلنسان أن يسعى قدر اإلمكان لتوفري حاجاته األساسية من مأكل ومشرب  -8
ومسكن وملبس ومركوب وحنوها ، وجيب على الدولة أن تعينه على إجياد فرص العمل ملن كان 

 . قادراً عليه 

فيجب على أسرته عن توفري ما سبق من احلاجا  األساسية لإلعاقة وحنوها إذا عجز اإلنسان  -2
 . ابقاً لنظام النفقا  يف اإلسالم أن تنفق عليه وتسد حاجته 

فيعطى من الزكاة ، إما كلياً أو جزئياً  ، أسرته وأقاربه عن اإلنفاق على هذا املعاق فالن عجز  -3
 . بقدر حاجته 

 . من بيت مال املسلمني بقدر حاجته تسد الزكاة حاجة هذا املعاق فيعطىفالذا مل  -2

فالذا مل يكن يف بيت مال املسلمني ما يكفي حاجة ههال  املعاقني وجب على من كان له  -1
ومن كان له فضل زاد فليعد ):  سعة من مال أن ينفق على ههال  بقدر ما وتاجونه كما قال 

 . (2).  (1)( به على من ال زاد له 

 .(3)ومن حق الدولة أن تلزم ههال  األغنيا  باإلنفاق على احملتاجني عند عجز بيت املال  
وهذا إمجاع الصحابة رضي اهلل عنهم خيرب بذلك " م عند ذكر احلديث السابق وقال ابن حز  

 . (4)" أبو سعيد اخلدر  وبكل ما يف هذا اخلرب نقول 
                                 

دار الكتياب العييريب ، بيريو  وصييحل : ، الناشير 8111أخرجيه أبيو داود يف سييننه مين حيديث أيب سييعيد اخليدر  بييرقم  ( 1)
 . للنشر والتوزيع ، بريو   ، مهسسة غراس 8211برقم ( صحيل سنن أيب داود)األلباين إسناده يف 

 .  231رعاية املعاقني يف اإلسالم ، مجيل القرارعة ص : انظر  ( 2)
وفرض على األغنيا  من كل بلد أن يقوموا بفقرائهم وجييربهم السيلطان عليى ذليك ، )  1/811قال ابن حزام يف احمللى (  3)

ام هلم مبا يأكلون من القو  الذ  ال بد منيه ، ومين اللبياس املسلمن ِم فيقأموال إن مل تقم الزكوا  ِم ، وال يف سائر 
احمللى ، عليي بين أمحيد ( ) للشتا  والصيف مبثل ذلك ،ومبسكن يكنهم من املطر ، والصيف ، والشمس ، وعيون ا ملارة 

 .  القاهرة  ،، مكتبة دار ال ا   1/811أمحد حممد شاكر : بن حزم ، مقيق 
 .   1/811احمللى  ( 4)
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 : المبحث الثامن
 الدولية لحقوق المعاق نماذج من التشريعات 

 ية 1241نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية الصادر عام :أوالً 
 : المادة الثانية 

واألفراد تكفل الدولة حق املعوق يف خدما  الوقاية والرعاية والتأهيل ، وتشجع املهسسا   
 اخلدما  هلذه الف ة  على اإلسهام يف األعمال اخلريية يف وال اإلعاقة ، وتقدم هذه

 :عن اريق اةها  املختصة يف اجملاال  اآلتية

 :المجاالت الصحية-1

 :وتشمل

 تقدمي اخلدما  الوقائية والعالجية والتأهيلية، مبا فيها اإلرشاد الوراثي الوقائي، وإجرا  -أ 
نا  ن األمراض، وا اذ التحصيع املبكر للكشف الفحوصا  والتحليال  املخربية املختلفة

 .زمةالال

تسجيل األافال الذين يولدون وهم أكثر عرضة لإلصابة باإلعاقة، ومتابعة حاالام، وإبالغ  -ب
 .ذلك للجها  املختصة

 .بالرعاية الصحية للمعوقني وا اذ ما يلزم لتحقيق ذلك العمل من أجل االرتقا  -ج

فية التعامل مع املصابني تدريب العاملني الصحيني وكذلك الذين يباشرون احلواد  على كي -د
 .وإسعافهم عند نقلهم من مكان احلاد 

 .تدريب أسر املعوقني على كيفية العناية ِم ورعايتهم -ية

 :المجاالت التعليمية والتربوية -4

ما قبل املدرسة، والتعليم العام، )وتشمل تقدمي اخلدما  التعليمية وال بوية يف مجيع املراحل 
 التحاقهممبا يتناسب مع قدرا  املعوقني واحتياجاام، وتسهيل ( عليم العايلوالتعليم الف ي، والت

 .ِا، مع التقومي املستمر للمناه  واخلدما  املقدمة يف هذا اجملال
 :لمجاالت التدريبية والتأييليةا -3

مل، وتشمل تقدمي اخلدما  التدريبية والتأهيلية مبا يتفق ونوع اإلعاقة ودرجتها ومتطلبا  سوق الع
 .، وتأمني الوسائل التدريبية املالئمةواالجتماعيذلك توفري مراكز التأهيل امله ي  مبا يف
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 :مجاالت العمل -2

وتشمل التوظيف يف األعمال ال  تناسب قدرا  املعوق ومههالته إلعطائه الفرصة للكشف عن 
عي لرفع مستو  أدائه دخل كباقي أفراد اجملتمع، والس قدراته الذاتية، ولتمكينه من احلصول على

 .أثنا  العمل عن اريق التدريب

 :المجاالت االجتماعية -5

بشكل ابيعي يف خمتلف  اندماجهوتشمل الربام  ال  تسهم يف تنمية قدرا  املعوق، لتحقيق 
 .السلبية لإلعاقة نواحي احلياة العامة، ولتقليل اآلثار

 : المجاالت الثقافية والرياضية -6
 من األنشطة واملرافق الثقافية والرياضية واي تها، ليتمكن املعوق من املشاركة يف وتشمل االستفادة

 .مناشطها داخلياً وخارجياً مبا يتناسب مع قدراته
 :المجاالت اإلعالمية -7

 :وتشمل قيام وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقرو ة بالتوعية يف اجملاال  اآلتية

 .  والوقاية منها اكتشافهااعها وأسباِا وكيفية التعريف باإلعاقة وأنو  -أ 

تعزييييز مكيييان املعيييوقني يف اجملتميييع، والتعرييييف حبقيييوقهم واحتياجييياام، وقيييدراام، وإسيييهاماام،  -ب 
 .وباخلدما  املتاحة هلم، وتوعيتهم بواجباام ااه أنفسهم، وبالسهاماام يف اجملتمع

 .تعايش مع اجملتمعهلم ال  صيص برام  موجهة للمعوقني تكفل -ج 

واملعنو  للمعوقني، وتشجيع العمل  حث األفراد واملهسسا  على تقدمي الدعم املاد  -د 
 .التطوعي خلدمتهم

 :مجاالت الخدمات التكميلية -8

 :وتشمل

اي ة وسائل املواصال  العامة لتحقيق تنقل املعوقني بأمن وسالمة وبأجور خمفضة للمعوق  -أ
 .عاقةومرافقه حسب ظروف اإل

 .تقدمي الرعاية النهارية والعناية املنزلية -ب

 .املساعدة توفري أجهزة التقنية -ج 
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 : المادة الثالثة
وييدد اجمللييس األعلييى بالتنسيييق مييع اةهييا  املختصيية الشييروط واملواصييفا  اهلندسييية واملعمارييية  

ة والعييالإ، ويف األميياكن اخلاصيية باحتياجييا  املعييوقني يف أميياكن التأهيييل والتييدريب والتعليييم والرعاييي
العامة وغريها من األماكن ال  تستعمل لتحقيق أغراض هذا النظام عليى أن تقيوم كيل جهية خمتصية 

 .بالصدار القرارا  التنفيذية الالزمة لذلك

  :المادة الرابعة 
ية يقوم اجمللس األعلى بالتنسيق مع اةها  التعليمية والتدريبية إلعداد الكفايا  البشرية الوان 

املتخصصة يف وال اإلعاقة وتدريبها داخليًا وخارجياً، وتبادل اخلربا  يف هذا اجملال مع الدول 
 .األخر  واملنظما  واهلي ا  العربية والدولية ذا  العالقة

 : المادة الخامسة
متنل الدولة املعوقني قروضًا ميسرة للبد  بأعمال مهنية أو اارية تتناسب مع قدراام سوا   

 .ة فردية أو بصفة مجاعيةبصف

 :المادة السادسة 
تعفى من الرسوم اةمركية األدوا  واألجهزة اخلاصة باملعوقني ال  يتم مديدها يف قائمة يتفق  

 .عليها مع وزارة املالية واالقتصاد الوا ي

  :المادة السابعة 
واهلبا  والوصايا ينشأ صندوق لرعاية املعوقني يتبع اجمللس األعلى تهول إليه التربعا   

 .واألوقاف والغراما  احملصلة عن خمالفة التنظيما  اخلاصة خبدما  املعوقني

 : المادة الثامنة
وقد فص ل النظام تكوين ومهام ينشأ ولس أعلى لشهون املعوقني، يرتبط برئيس ولس الوزرا   

 .هذا اجمللس 
 : االختياري اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول :ثانياً 

فتل باب التوقيع يف قد يف مقر األمم املتحدة يف نيويورا ، و  2221ديسمرب  83واملعتمدة يف 
رين وأول معاهدة شاملة حلقوق اإلنسان يف القرن احلاد  والعشم وهي أول 2223مارس  32

  . فتل باب توقيعها ملنظما  تكامل إقليميي اتفاقية حلقوق اإلنسان
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ييية أن تكييون مبثابيية صييك حلقييوق اإلنسييان ذ  بُعييد جلييي فيمييا يتعلييق بالتنمييية ويقصييد باالتفاق  
 . االجتماعية

وتعتمييييد االتفاقييييية تصيييينيفا واسييييعا لألشييييخاص ذو  اإلعاقيييية وتعيييييد تأكيييييد ضييييرورة متتييييع مجيييييع  
 . األشخاص الذين يعانون من اإلعاقة جبميع أنواعها جبميع حقوق اإلنسان واحلريا  األساسية

اقيييية وتصيييف كيفيييية انطبييياق احلقيييوق جبمييييع ف اايييا عليييى األشيييخاص ذو  اإلعاقييية وتوضيييل االتف 
وميدد اجمليياال  اليي  أُدخلييت فيهيا تعييديال  لكييي ميييارس األشيخاص ذوو اإلعاقيية حقييوقهم بالفعييل 

 . (2) (1) واجملاال  ال  انُتهكت فيها حقوقهم، وأين جيب تعزيز محاية احلقوق
 : من االتفاقية السابقة نموذج
 :  3المادة 

 : مبادئ عامة 
 : فيما يلي مبادئ ينه االتفاقية 

اح ام كرامة األشخاص املتأصلة واستقالهلم الذا  مبا يف ذلك حريية تقريير خيياراام بأنفسيهم  (أ ) 
 . واستقالليتهم 

 . عدم التمييز  (ب)
 .كفالة مشاركة وإشراا األشخاص ذو  اإلعاقة بصورة كاملة وفعالة يف اجملتمع( إ)
 . اح ام الفوارق وقبول األشخاص ذو  اإلعاقة كجز  من التنوع البشر  والطبيعة البشرية ( د)
 . تكافه الفرص ( هي)
 . إمكانية الوصول ( و)
 . املساواة بني الرجل واملرأة ( ز)
 . املتطورة لألافال ذو  اإلعاقة واح ام حقهم يف احلفاظ على هويتهم اح ام القدرا  ( ح)

 

                                 
: موقع األمم املتحدة على اإلن نت ، صفحة اتفاقية حقوق األشخاص ذو  اإلعاقة على الرابط التايل  (1)

http://www.un.org/arabic/disabilities 
: ونص االتفاقية باللغة العربية موجود على الرابط التايل ( 2)

a.pdf-http://www.un.org/arabic/commonfiles/convoptprot 

 

http://www.un.org/arabic/commonfiles/convoptprot-a.pdf
http://www.un.org/arabic/commonfiles/convoptprot-a.pdf
http://www.un.org/arabic/disabilities
http://www.un.org/arabic/commonfiles/convoptprot-a.pdf
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 حقوق المعاق في النظر اإلسالمي مشروع قرار لموضوع

  مقارنة عن القيام باألعمال ال  وتاإ إليها هو الشخص العاجز جسديًا أو عقليًا : املعاق ،
 .املشابه  له يف السن واةنس  السليم بالشخص

 سميا  احلسنة لف ة املعاقني اتباعًا للهد  النبو  يف املناداة بأحب يار  املن  اختسيستح
 . األ ا  ، ومراعاة ملشاعرهم 

  لصاحله ؛ ليعيش حياة كرمية ، اماً ا  املقررة شرعاً أو نظاالختصاص: حقوق املعاق هي .  

 والقدر ااه  ميان بالقضا الرؤية الشرعية لإلعاقة واملعاقني تتمثل يف العالإ النفسي املتمثل يف اإل
، وتتمثل كذلك يف احلرص على إزالة أسباب اإلعاقة ، ومراعاة  ما يصيب اإلنسان من مكروه

 . أحوال املعاقني ورفع احلرإ عنهم ، وحف  حقوقهم ووجوب رعايتهم 

 ال   با اذ التدابريالوقاية قبل وقوع اإلعاقة ؛: ل يف حقوق املعاق على أسرته وعلى اجملتمع تتمث
وتتمثل هذه احلقوق كذلك يف القيام ،مثل حسن اختيار الزوجة ،مد من حصول اإلعاقة 
وبال بية الصحيحة املتوازنة القائمة على احملبة واللطف والتعاون ، ،بالنفقة الواجبة للمعاق 

ن مع البعد ع،كذلك يف استثمار ااقا  املعاق وقدراته وتوجيهها ملا فيه اخلري والنفع   تتمثل
. التدليل والشفقة الزائدة عن احلد ، مع اح ام املعاق والبعد عن أذيته والسخرية به بأ  صورة 

دوه مع غريه من أفراد اجملتمع وإجياد الصحبة الصاحلة له ، : وكذلك من حق املعاق هنا 
للمستحق ومساعدته يف التغلب على إعاقته ، وتقدمي العون املاد  له من خالل الزكوا  

 . والصدقا  والوقف عليه والوصية له م منه

  حقوق املعاق على الدولة تتمثل يف : 

باملعاقني وتوفر هلم ما وتاجونه عند قصور  سسا  احلكومية املتخصصة ال  تع نا  امله ب (8
 . األسرة يف هذا الشأن 

ياً وتوفري خدما  إعادة تأهيلهم اجتماعيًا ونفس، ماليًا من بيت املال  نيكفاية املعاق (2
 . وعالجهم عالجاً متخصصاً 
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 . توفري فرص التعليم املناسبة هلم  (3

 . مراعاة ظروفهم يف العمل وتوفري اخلدما  اخلاصة ِم أثنا  العمل  (2

 . حقهم يف توفري الربام  الثقافية والرياضية وال فيهية  (1

 . ف  حقوق املعاق ومتابعة تنفيذها سن القوانني واألنظمة ال  م (1

 فالن مل ، على أسرته وأقاربه القيام بذلك  وإال وجبعلى نفسه إن استطاع  ينفق املعاق
من بيت مال فيعطى  زكاةيستطيعوا فيعطى من الزكاة حىت تسد حاجته ، فالن مل تكف ال
 . واهلل أعلم . املسلمني ، فالن عجز بيت املال وجبت نفقته على أغنيا  املسلمني 

 الباحث              

 عبدالرحمن بن أحمد الجرعي. د  .أ             
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 حْمَنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّ

 المقّدمة

الم على  ، ويستجلب به المزيد من فضله ، ويدفع نقمه ، حمًدا يجلب نعمه الحمد هلل ربِّ العالمين الة والسَّ ، والصَّ

ا بعد.         ، وعلى آله وصحبه أجمعين المبعوث رحمة للعالمين  : أمَّ

ق المجتمع البشري  فإِنَّ مشكلة اإلعاقة ال تزال إحدى المشكالت الكبرى الَّ  ، حيث يمثِّل المعاقون ما نسبته  تي تؤرِّ

ان العالم% 01 ، من أمراض وحوادث وكوارث بيئي ة  ، وال تزال هذه النِّسبة في ازدياد لزيادة أسبابها من سك 

 وغيرها
(1)

 . 

ة قديم العون لهم ؛ ، وحض  المسلمين على مساعدتهم وت وقد أولى اإلسالم عناية فائقة لذوي االحتياجات الخاص 

 . ، واحتساًبا لألجر في خدمتهم ورعايتهم ، وحفًظا لحقوقهم رعاية لجانبهم

 : ويمكن إجمال األسباب الداعية لبحث هذا الموضوع فيما يلي

قين وتكريمهم -0   . سبق الشَّريعة اإلِسالميَّة على جميع الشَّرائع الوضعي ة في حفظ حقوق المعوَّ

قيناإلسهام في تصحيح ت -2  أقرتها لهم الحقوق الَّتي  مل، وبيان أَنَّهم يتمت عون بكا عامل المجتمع مع المعوَّ

 . الشريعة اإلسالمية

راسات الفقهي ة المتعلِّقة بحقوق المعوقين وأحكامهم -3  راسات المعاصرة ترك زت على  قل ة الدِّ ، فأغلب الدِّ

 . الجوانب التربوي ة والت عليمي ة والصحي ة والقانوني ة

كما أن البحث في هذا الموضوع المهم له صلة وثيقة بالفقه اإلسالمي وعلومه، حيث يندرج تحت ما  -4 

 وقد تكلم الفقهاء عن الِحَكم الفقهية في مقدمات األبواب والفصول ،كمايعرف عند الفقهاء بِحَكم التشريع، 

أفرد هذا الموضوع بمصنفات قديما وحديثا
(2)

 . 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (3)حقوق المعوقين في النظام السعودي، عبدهللا الدهش :  انظر  (1)

لرحمن البخاري؛ حجة لمحمد بن عبدا؛ محاسن اإلسالم  للقفالمحاسن الشريعة : في هذا الموضوع من المصنفات القديمة (2)

 .حمد بن عبدالرحي  الدهلويأل هللا البالغة

 محمد حسن أبو يحيىكتور دطبارة؛ أهداف التشريع اإلسالمي لل لعفيفروح الدين اإلسالمي : ت المعاصرةومن المصنفا
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 : خطّة البحث

مةقمت   . ، وخاتمة ، وأربعة مباحث ، وتمهيد بتقسيم البحث إلى مقد 

ته وفيها بيان بأهمي ة الموضوع : المقّدمة  . ، وخط 

 . في التَّعريف بحقوق المعوقين : التَّمهيد

ق : المبحث األول  . أهلي ة المعوَّ

 . حقوق المعوقين األساسي ة : المبحث الثاني

 . لمالي ةحقوق المعوقين ا : المبحث الثالث

 . حقوق المعوقين التَّعليميَّة واالجتماعيَّة : المبحث الرابع

 . وفيها أهم  نتائج البحث : الخاتمة

، من عزو لآليات  وقد سرت في هذا البحث على النهج العلمي المتعارف عليه في كتابة البحوث العلميَّة

 . ، وتوثيق المعلومات من مصادرها األقوال ألصحابها نسبة، و ، وتخريج لألحاديث واآلثار لسورها

وإدراج هذا الموضوع ضمن ، على استكتابهم في هذا الموضوع المهم   الدولي وختاًما أشكر مجمع الفقه اإلسالمي

 .والقبول التَّوفيقاستمد   ه، ومن من هللا العون والسدادراجًيا  موضوعات الدورة الثانية والعشرين ،

ُ وسلَّم على ن د وعلى آله وصحبه أجمعينوصلَّى هللاَّ  . بي نا محمَّ

 

 الباحث
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 تمهيد

 في التَّعريف بحقوق المعوقين

 : وفيه خمسة مطالب

 : تعريف الحقّ :  المطلب األول

 : الحّق في اللّغة

، وهو نقيض الباطل  واحد الحقوق
(1)

 . 

ته، وهو يدل  على إحكام الشَّيء وص الحاء والقاف أصل واحد)):  قال في المقاييس ، ثمَّ  ، فالحق  نقيض الباطل ح 

لفيق   . (2) ((يرجع كل  فرع إليه بجودة االستخراج وحسن التَّ

 : واصطالًحا

مون بتعريف الحق  ؛ وذلك لوضوحه واشتهاره عندهم ، وما نقل من  ، بحيث ال يحتاج إلى تعريف لم يعتن المتقد 

الموجود من كل  وجه الَّذي ال ريب في :  الحق  :  ضهم، كقول بع ، مستفادة من التَّعريف اللغوي   تعريفات عنهم

 وجوده
(3)

 . 

ا المعاصرون فلهم تعريفات مختلفة للحق  ؛ وذلك ناتج عن اختالف نظرتهم إليه  مصلحة:  ، هل هو وأمَّ
(4)

  ،

 ثبوت أو
(5)

 ، أو عالقة 
(6)

 ، أو اختصاص 
(7)

حيح أَنَّه   ق  إاِلَّ بوجود ، فال وجود لفكرة الح ((اختصاص  ))، والصَّ

رقا  ، فأجود تعريف للحق   ، وبناء على ذلك االختصاص الَّذي هو قوامها وحقيقتها ، هو تعريف الشَّيخ مصطفى الزَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (حقق ) ماّدة (  474) القاموس المحيط  ؛(  043) المصباح المنير ؛(  01/44) لسان العرب :  انظر  (1)

 . (حقق ) ، ماّدة  ( 2/01) س ، ابن فار مقاييس اللغة  (2)

 . ( 04ـ  07) محمَّد طموم . ، د الحّق في الشَّريعة اإِلسالميَّة:  انظر  (3)

د  ؛(  200) الفقه اإلسالمي :  الّدكتور محمَّد يُوسف موسى في كتابه:  ممَّن عّرفها بناء على ذلك  (4) والّدكتور محمَّ

 . ( 330) ه اإلسالمي مصطفى شلبي في المدخل في التَّعريف بالفق

والشَّيخ أحمد أبو سنّة في  ؛(  30) الشَّيخ علي الخفيف في أحكام المعامالت الشَّرعيَّة :  ممَّن عّرفها بناء على ذلك  (5)

ة للمعامالت   . ( 12 )النَّظريَّة العامَّ

 . ( 07)  سالميةالشريعة اإلالّدكتور محمَّد طموم في الحّق في :  ممَّن عّرفها بناء على ذلك  (6)

رقا في المدخل إلى نظريّة االلتزام :  ممَّن عّرفها بناء على ذلك  (7) الجزء الثالث من المدخل الفقهي ) الشَّيخ مصطفى الزَّ

 . ( 261) والّدكتور فتحي الّدريني في الحّق ومدى سلطان الدَّولة في تقييده  ؛(  21) ( العام



 

4  

ُ  ـ ر به الشَّرع سلطة أوالحق  هو اختصاص  )):  ـ حيث قال رحمه هللاَّ  (( تكليفايقر 
(1)

 . 

ق:  المطلب الثاني  : تعريف اإلعاقة والمعوَّ

 :  لغة اإلعاقة

رف عن الوجهة  ، وهو الحبس والمنع مشتق ة من العقوق ، إذا منعه  عاقه عن الشيء عوًقا:  يقال. ، والصَّ

هر ، والجمع أعواق وصرفه وحبسه  هالشَّواغل من أحداث:  ، وعوائق الدَّ
(2)

ق.   من يثبِّط النَّاس عن :  والمعوِّ

 [ 04:  األحزاب ] { هُ الْمُعَوِّقِنيَ مِنْكُمْقَدْ يَعْلَمُ اللَّ }:  ، ومنه قوله تعالى أمورهم
(3)

 . 

 : واإلعاقة اصطالًحا

اوية الَّتي ينظرون منها إلى اإلعاقة اختلفت تعريفاتها عند أهل االختصاص المعاصرين ، والخلفي ة  ، تبًعا للزَّ

 : ، ومن هذه التَّعريفات العلمي ة الَّتي ينطلقون منها

بيعي  في الحياة المرتبطة بعمره وجنسه حالة من عدم القدرة )) ـ على تلبية الفرد لمتطل بات أداء دوره الط 

(( وذلك نتيجة اإلصابة أو العجز عن أداء الوظائف الفسيولوجي ة أو السيكلوجي ةئصه االجتماعيَّة والثَّقافي ة ؛وخصا
 (4)

 . 

ولي  الرَّ  ـ فها مؤتمر التأهيل الد  حالة تحد  من قدرة الفرد على القيام بوظيفة  )):  هام بأن   0441ابع عشر بكندا وعر 

ات أو أكثر من الوظائف األساسي ة لحياتنا اليومي ة ، أو النَّشاطات  ، والعالقة االجتماعيَّة ، وبينها العناية بالذ 

 (( ، وذلك ضمن الحدود الَّتي تعد  طبيعي ة االقتصاديَّة
(5)

 . 

قين في ا ـ ا نظام رعاية المعوَّ عوديَّةوأمَّ ف اإلعاقة لمملكة العربيَّة الس  ، وإنَّما اكتفى ببيان أهم  أنواع  ، فلم يعرِّ

ه اإلعاقات ة األولى من النِّظام المذكور ما نص  هي اإلصابة بواحدة أو أكثر من :  اإلعاقة )):  ، فقد جاء في المادَّ

الية لوكي ة واالنفعالي ة، اال ، اإلعاقة السمعيَّة اإلعاقة البصريَّة:  اإلعاقات التَّ د ضطرابات الس  ، اإلعاقات  ، التوح 

دة ة المزدوجة والمتعد   ، وغيرها من اإلعاقات الَّتي تتطل ب رعاية خاص 
(6)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 21) العاّمة المدخل إلى نظريَّة االلتزام   (1)

 . (عوق ) ماّدة (  403) القاموس المحيط  ؛(  434) المصباح المنير  ؛(  01/274) لسان العرب :  انظر  (2)

 . ( 3/361) ، الماوردي  النّكت والعيون:  انظر  (3)

ة  (4)    إيهاب الببالوي. ، د والصحيّة اإلعاقات البدنيّة ؛(  024) عبد العزير الّسرطاوي ورفاقه . ، د معج  التَّربية الخاصَّ

 (01 ) . 

قين   (5)  . ( 00ـ  01) موجز عن برنامج وزارة العمل والشؤون االجتماعيَّة في مجال رعاية وتأهيل المعوَّ

ادر بالمرسوم الملكي رق    (6) قين الصَّ  . هـ 23/4/0420وتاريخ (  37/م) نظام رعاية المعوَّ
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ابقة نجد أَنَّها تعريفات متشابهة إلى حد  كبير ي معًنى متقارًبا وبالنَّظر إلى التَّعريفات السَّ  مؤثر ، فكل  نقص ، وتؤد 

 . في عقله أو بدنه أو نفسه يجعل صاحبه معاًقا يصيب اإلنسان

بيعي ة  : وبناء عليه يمكن تعريف اإلعاقة بأّنها نقص بدني  أو عقلي  أو نفسي  يمنع صاحبه من ممارسة حياته الط 

 . بشكل كامل

ق اصطالًحا  : والمعوَّ

ة العالميَّة بأن ه مة الصحَّ فته منظَّ ي  أو كل  شخص يعاني من قصور نتيجة  )):  عر  اإلصابة بمرض عضوي أو حس 

بيعي   ل الطَّ (( عقلي  ُيعجزه عن أداء واجباته األساسيَّة بمفرده أو مزاولة عمله واالستمرار فيه بالمعد 
 (1)

 . 

قين بأن ه ة لألمم المتَّحدة في اإلعالن الخاص  بحقوق المعوَّ فته الجمعيَّة العامَّ أي  شخص عاجز عن أن  )):  وعر 

أو االجتماعيَّة العادي ة ؛ بسبب قصور خْلقي  أو غير /ـ ضرورات حياته الفردي ة و بصورة جزئي ة أو كلي ة ـ يؤمِّن بنفسه

 (( خْلقي  في قدراته الجسماني ة أو العقلي ة
(2)

 . 

وليَّة بأن ه مة العمل الدُّ فته منظَّ نقًصا كل  فرد نقصت إمكاني اته للحصول على عمل مناسب واالستقرار فيه  )):  وعر 

ا نتيجة لعاهة جسميَّة أو عقليَّة (( فعلي ً
 (3)

 . 

عودي  بأن ه قين الس  ة األولى من نظام رعاية المعوَّ كل  شخص مصاب بقصور كل ي  أو  )):  وجاء تعريفه في المادَّ

، أو النفسي ة إلى المدى  ، أو الت عليمي ة ، أو الت واصلي ة ، أو العقليَّة ، أو الحسي ة جزئي بشكل مستقر  في قدراته الجسمي ة

 (( الَّذي يقل ل من إمكاني ة تلبية متطل باته العادي ة في ظروف أمثاله من غير المعوقين
(4)

 . 

 : ويتّضح من الدِّراسات السَّابقة

ق بأن ه ال اليين للحكم على شخص بأن ه معو   : ُبدَّ من العنصريين التَّ

ه  نت عاهته بدني ة، سواء أكا وجود عاهة أو قصور بهذا الشَّخص .0 ، كفقد جزء من الجسم أو حدوث خلل وتشو 

ة من الحواس ، أو حسي ة ، كجنون وخرف ، أو عقلي ة لعضو من األعضاء  . ، كفقد أو نقص حاس 

 . ، وتوفير ضرورات حياته بشكل طبيعي عدم قدرة هذا الشَّخص على مزاولة عمله .2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 06) إيهاب الببالوي . ، د سن عبد المعطيح. ، د فسيولوجيا اإلعاقة  (1)

 . المرجع السَّابق  (2)

ة  (3) ا . ، د حقوق ذوي االحتياجات الخاصَّ  . ( 04) محمَّد حوَّ

قين بالمملكة العربيَّة الّسعوديّة  (4)  . نظام رعاية المعوَّ
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ق بأنّه، يمكن تعر وبناًء على ما سبق من تعريف اإلعاقة  : يف المعوَّ

بيعيَّة بشكل كامل  . كل  شخص به نقص بدني  أو عقلي  أو نفسي ؛ يمنعه من ممارسة حياته الطَّ

قين أَنَّه  : ويكون التَّعريف االصطالحي لحقوق المعوَّ

ه لذوي العاهات البدني ة أو العقليَّة أو النَّفسيَّة اختصاص وضعه الشَّارع  . ، أو أقر 

 : أسباب اإلعاقة:  لثالمطلب الثَّا

، وهذه األسباب يصعب  ، بل الغالب أَنَّها تحدث نتيجة ألكثر من سبب قلَّما ترجع اإلعاقة إلى سبب واحد

عها حصرها  ، ولكن ها إجماالً ترجع إلى سببين رئيسين ؛ لكثرتها وتنو 
(1)

 : 

 : أ ـ األسباب الوراثيّة

فات  الجينات وهي الَّتي تنتقل من جيل إلى جيل آخر عن طريق ، فجسم اإلنسان يحمل عشرات اآلالف من الصِّ

ي  الوراثيَّة الَّتي يرثها الفرد من آبائه وأجداده ، وفي بعض األحيان قد تحمل الجينات بعض العيوب الت كويني ة الَّتي تؤد 

 . إلى حدوث اإلعاقات

 : ب ـ األسباب البيئيَّة

،  أسباب ما قبل الوالدة:  ، وتشمل نذ لحظة اإلخصاب إلى لحظة الوفاةوهي مجموعة العوامل المؤثِّرة في الن مو  م

الي ، وأسباب ما بعد الوالدة وأسباب أثناء الوالدة  : ، على الن حو التَّ

 : ـ أسباب ما قبل الوالدة 1

ي إلى حدوث اإلعاقة وهي األسباب الَّتي تحدث أثناء فترة الحمل ها ما يلي ، وتؤد   : ، ومن أهم 

هري   الحصبة األلماني ة:  ، مثل ة األم  ببعض األمراضإصاب ـ ،  ، أمراض الكلى ، اضطرابات القلب ، الزُّ

 . وغيرها

بيب ـ ة بالجنين دون استشارة الط   . استخدام األم  لبعض األدوية الضار 

يني ة أثناء فترة الحمل ـ ة الس  ض األم  لألشع   . تعر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلرشاد النفسي لذوي االحتياجات  ؛(  44ـ  21) إيهاب الببالوي . ، د حسن عبد المعطي. ، د فسيولوجيا اإلعاقة:  انظر  (1)

اب محمَّد عبد. ، د الخاّصة ، عمر  تيسير كوافحة. ، د مقّدمة في التَّربية الخاّصة ؛(  21ـ  07) الفتّاح  أحمد عبد. ، د التوَّ

 . ( 26ـ  24 )العزيز  عبد
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رات والكحول ـ  . ي اتالت دخين أو تعاطي المخد 

م الحمل ـ  . إصابة األم  بتسم 

 : ـ أسباب أثناء الوالدة 2

ي إلى حدوث اإلعاقة وهي العوامل الَّتي تحدث أثناء عملي ة الوالدة ها ما يلي ، وتؤد   : ، ومن أهم 

اخل لمخ  الجنين ـ ي إلى قل ة األكسجين الد  ا يؤد  إلصابة باإلعاقة ، ومن َثم  ا اختناق الجنين أثناء الوالدة العسرة ؛ ممَّ

 . العقليَّة

ي إلى إصابة الخاليا المغلِّفة للمخ   إصابة الجنين في الرأس أثناء عملي ة الوالدة ـ ا يؤد   . ، ممَّ

 . التفاف الحبل السري حول رقبة الجنين ـ

ا يشك ل خطًرا على ـ ث أدوات الوالدة ؛ ممَّ ة األم  االلتهابات المختلفة الَّتي يصاب بها الجنين نتيجة تلو  صح 

 . والمولود

 : ـ أسباب ما بعد الوالدة 3

ها ما يلي وهي العوامل الَّتي تحدث بعد والدة الفرد إلى وفاته  : ، ومن أهم 

رن الرئوي ، وحم ى الن كاف ، والدفتيريا ، والتيفوئيد الحصبة:  ، مثل األمراض ـ  . ، والد 

بيعيَّة وحوادث العمل،  ، وحوادث المنزل حوادث المرور:  ، مثل الحوادث ـ  . ، والكوارث الطَّ

م ـ ي استنشاقها بكثرة إلى حدوث اإلعاقة الفكري ة والبصري ة  التَّسم  ة الَّتي يؤد  ، فهناك العديد من الغازات السام 

ل أكسيد الكربون:  ، مثل والعصبي ة صاص غاز أوَّ  . ، والزئبق ، والر 

،  ، والكساح غذية مسؤوالن بشكل أساس عن ضعف بنية األطفالفنقص التَّغذية وسوء التَّ . سوء التَّغذية  ـ

 . ، واإلعاقة الفكري ة واضطرابات اإلبصار

ابع  : أنواع اإلعاقة:  المطلب الرَّ

ة لإلعاقة أنواع كثيرة ، وأهم  تصنيفات اإلعاقة  ، ويتم  تصنيفها حسب معايير التَّصنيف المعتمدة في التربية الخاصَّ

 يلي ما
(1)

 . 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 14ـ  21) ي االحتياجات الخاّصة اإلرشاد النَّفسّي لذو ؛(  04ـ  04) فسيولوجيا اإلعاقة :  انظر  (1)
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كاء عن المستوى العادي:  اإلعاقة الفكريَّة0 .0 لوك التكيفي وهم الَّذين لديهم نقص في الذ   . ، مع ضعف السُّ

 . ، والمعاقون سمعي ًا المعاقون بصري ًا:  وتشمل:  اإلعاقة الحسي ة .2

،  ، واالضطرابات العصبي ة (العضلي ة والعظمي ة ) االضطرابات الحركي ة :  وتشمل:  اإلعاقة البدني ة .3

 . واالضطرابات الصحي ة المزمنة

د:  ، وتشمل اإلعاقات اإلنمائي ة .4  . ، واضطراب عدم التكامل الطفولي التوح 

وت اضطرابات اللغة:  ، وتشمل اضطرابات التَّواصل .1  . ، واضطرابات الن طق ، واضطرابات الص 

لوكيَّة .6 لوك العدواني:  ، وتشمل االضطرابات السُّ  . وغيرها،  ، وجنح األحداث السُّ

 . اضطرابات قصور االنتباه وفرط الحركة .7

دة .4 الكفيف :  ، ومنهم من لديهم أكثر من إعاقة في نفس الوقت:  ، وتشمل اإلعاقات المزدوجة أو المتعد 

دي  األصم أو  ، والمعاق بدني ًا األصم  أو الكفيف ، والمعاق فكري ًا األصم  أو الكفيف األصم   فل الت وح  ، والط 

 . وغيرها،  الكفيف

 : ، وهي ويمكن إرجاع التّصنيفات السَّابقة إلى ثالثة أنواع رئيسة

 . ، وأصحاب األمراض البدنيَّة المزمنة ، كالكسور والبتر اإلعاقة البدنيَّة:  ، وتشمل اإلعاقة الحركيَّة أ ـ

 . ، وغيرهم ، والصم  والبكم ، كالمكفوفين ، وتشمل من لديهم عجز في الحواس اإلعاقة الحسيَّة ب ـ

 . المجنون والمعتوه ونحوهم:  ، وتشمل اإلعاقة العقليَّة جـ ـ

قين:  المطلب الخامس  : رعاية اإلسالم للمعوَّ

، غير أنَّ النَّظرة إلى المعاق تختلف من مجتمع  ظاهرة اإلعاقة موجودة قدم الوجود اإلنساني على هذه األرض

ة، وقبل اإلسالم كان ينظر إلى المعا إلى آخر ، فقد نادى أفالطون  ، وفًقا لقاعدة البقاء لألقوى قين على أَنَّهم فئة شاذَّ

قين للمحافظة على نقاء الجنس البشري    في جمهوري ته بوجوب التَّخل ص من األطفال المعوَّ
(1)

ا جاء اإلسالم اهتم    ، ولمَّ

قين عاية والمساعدة والتأهيل بالمعوَّ لغيرهم  ، لهم ما هم جزًءا ال يتجزأ من المجتمع، وجعل ، واعترف بحقوقهم في الرِّ

اء ، وال أدل  على رعاية  سواسية كأسنان المشط لناس، فا في حدود قدرتهم وإمكاناتهم ، وعليهم ما عليهم من األصح 

ة عبد قين من قص  عندما   هللا  بن أم  مكتوم الَّذي نزلت من أجله آيات من القرآن الكريم تعاتب النَّبيَّ  اإلسالم للمعوَّ

 أعرض عنه والتفت إلى صناديد قريش
(2)

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى * أَنْ جَاءَهُ األَعْمَى * عَبَسَ وَتَوَلَّى  }:  تعالى ، قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قين ؛(  34ـ  34) ، رائد أبو الكاس  رعاية المعاقين في الفكر التربوّي اإلسالمي:  انظر  (1) . ، د رعاية اإلسالم للمعوَّ

 . ( 073ـ  0/072 )تركي الّسكران 

 . ( 0444) ، الشوكاني  فتح القدير ؛(  0410) تفسير ابن كثير :  انظر  (2)
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وَهُوَ * وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى *  يَزَّكَّى وَمَا عَلَيْكَ أَال* فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى * أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى * أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى * 
 . [ 01ـ  0:  عبس ] { فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى* يَخْشَى 

ور قين أو ازدرائهم بأي  صورة من الصُّ م اإلسالم إيذاء المعوَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ال  }:  ، قال تعالى وكذلك حر 
 . [ 00:  الحجرات ] { عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ

هُ  َمْلُعوٌن َمْن َسبَّ أََباهُ  )): قال أن رسول هللا  ـ هللا  عنهما رضي وعن ابن عب اس ـ ، َمْلُعوٌن  ، َمْلُعوٌن َمْن َسبَّ أُمَّ

َر ُتُخوَم األَْرض   َه أَْعَمى َعْن  َمْن َغيَّ يق  ، َمْلُعوٌن َمْن َكم   (( َطر 
(1)

 . 

قين أن فرض لهم حقوًقا كثيرة  . ، وهي ما سيأتي بيانه في ثنايا هذا البحث ومن رعاية اإلسالم للمعوَّ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقال الهيثمّي في مجمع  ( 4407) وابن حبّان برق   ؛(  4112) والحاك  برق   ؛(  0471) أخرجه اإلمام أحمد برق    (1)

حيح )):  ( 0/013 )الزوائد  غير برق  ، وصّححه األلباني في  (( رجاله رجال الصَّ  . ( 144) صحيح الجامع الصَّ

 . ( 0/043) هاية النِّ :  انظر. معالمها وحدودها :  وتخوم األرض  

 . ( 2/443) ، الحربي  غريب الحديث:  انظر. ، ول  يوقفه عليه  عمَّى عليه الطَّريق:  وَكِمهَ أعمى  
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ل  المبحث األَوَّ

 أهليَّة المعوَّق

ل  : ، وعوارضها معنى األهليَّة:  المطلب األَوَّ

 : األهليَّة لغة

، أي مستحق   ، وفالن أهل لإلكرام جدير بها:  ، أي أهل للرئاسةفالن :  ، يقال الجدارة والكفاية ألمر من األمور

 له
(1)

 . 

 : واصطالًحا

 ((، أو لصدور الفعل منه على وجه يعتد  به شرًعا  هي صالحية اإلنسان للوجوب له أو عليه شرًعا ))
(2)

 . 

 : وهي على نوعين

ل  ب الحقوق المشروعة له أو عليهـ وهي صالحي ة اإلنسان لوجو:  أهلي ة الوجوب : النَّوع األَوَّ
(3)

، وبتعبير  

 ((هي صالحية الشَّخص لإللزام وااللتزام  )):  آخر
(4)

 . 

فة اإلنسانيَّة  ، وتبقى معه إلى الوفاة ، فهي ثابتة لكل  شخص وهذه األهليَّة مناطها الصِّ
(5)

 . 

 ((عل منه على وجه يعتد  به شرًعا وهي صالحية الشَّخص لصدور الف )):  أهليَّة األداء : النَّوع الثَّاني
(6)

، وهذه  

بي   ، فال تثبت لمن ال عقل له ، وفهم الخطاب األهليَّة مناطها العقل  ، والجماد ، والحيوان ، والمجنون ، كالصَّ
(7)

 . 

ع كل  من األهلي تين إلى كاملة وناقصة ختلفان ، وهما ت ، بحسب قدرتي العقل والبدن المتحق قتين في الشَّخص وتتنو 

 . تبًعا للمراحل الَّتي يمر  بها الشَّخص في حياته بدًءا من تكوينه إلى تمام عقله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (أهل ) ماّدة (  0241) القاموس المحيط  ؛(  24) المصباح المنير  ؛(  00/24) لسان العرب :  انظر  (1)

 . ((مخطوط  ))، نقالً عن فصول البدائع للفناري  ( 71) ين الجبوري حس. ، د عوارض األهليَّة عند األصوليين  (2)

 . ( 2/337) ، التفتازاني  التَّلويح على التَّوضيح: انظر  (3)

رقا  المدخل الفقهي العام  (4)  . ( 2/734) ، مصطفى الزَّ

 . ( 4/344) ، البخاري  كشف األسرار ؛(  0/44) ، الغزالي  المستصفى:  انظر  (5)

 . ( 2/337) التَّلويح على التَّوضيح   (6)

 . ( 2/742) المدخل الفقهي العام :  انظر  (7)
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ا عوارض األهليَّة خصال أو آفات لها تأثير في األحكام المتعل قة بأهلي ة الوجوب أو األداء بالتَّغيير :  ، فهي وأمَّ

 اإلعدام أو
(1)

 . 

 وهي على نوعين
(2)

 : 

ل :  وهي أحد عشر عارًضا. وهي ما لم يكن للعبد فيها اختيار وال اكتساب :  رض سماوي ةعوا : النَّوع األَوَّ

غر  . ، والموت ، والن فاس ، والحيض ، والمرض ، والرق   ، واإلغماء ، والنَّوم ، والن سيان ، والعته ، والجنون الصِّ

وهي سبعة . ا باكتسابها أو ترك إزالتها ، إمَّ  وهي ما كان لإلنسان دخل فيها:  عوارض مكتسبة : النَّوع الثَّاني

كر الجهل:  عوارض فر ، والخطأ ، والهزل ، والسفه ، والسُّ  . ، واإلكراه ، والس 

ق:  المطلب الثَّاني  : مدى أهليَّة المعوَّ

الً   : أهليَّة الوجوب:  أوَّ

ة صالحة لوجوب الحقو ة ؛ وذلك لكونه إنساًنا له ذم  ق أهليَّة وجوب تام  ، وال تزول  ق المشروعة له أو عليهللمعوَّ

ته ؛ ، ويملك ، فيرث ويورث هذه األهليَّة إاِلَّ بوفاته  . ، ويضمن ما تلف بفعله لبقاء ذم 

 : أهليَّة األداء:  ثانيًا

ق حسب نوع إعاقته  : ، وذلك كما يلي تختلف أهليَّة األداء للمعوَّ

 : ، وهي على ثالثة أقسام ليَّةعقأ ـ اإلعاقة ال

لالق  : الجنون:  س  األَوَّ

تر : والجنون لغة  َجنَّ اللَّيل إذا أظلم ما ستر:  ، ُيقال السَّ
(3)

 . 

 ، بحيث يمنع جريان األفعال واألقوال على نهجه إاِلَّ نادًرا هو اختالل العقل : واصطالًحا
(4)

 . 

 والجنون على نوعين
(5)

 : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 026) عوارض األهليَّة عند األصوليين  ؛(  2/072) ، ابن أمير الحاج  التَّقرير والتَّحبير:  انظر  (1)

 . ( 2/072) التَّقرير والتَّحبير  ؛(  4/431) كشف األسرار :  انظر  (2)

حاح :  انظر  (3)  . (َجنََن ) ماّدة (  0074) القاموس المحيط  ؛(  002) المصباح المنير  ؛(  042) الصِّ

 . ( 2/421) تيسير التحرير  ؛(  2/230) التّقرير والتَّحبير :  انظر  (4)

 . المرجعين السَّابقين:  انظر  (5)
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 : الجنون األصلي:  النَّوع األَوَّل

باوهو الممتد  بز  . ، ويبلغ مجنوًنا ، بأن يجن  اإلنسان صغيًرا من الصِّ

 : الجنون العارض:  النَّوع الثَّاني

 . أن يطرأ عليه الجنون بعد البلوغ:  ومعناه

ا أو غير ممتد   ا أن يكون ممتد ً  . وكال النَّوعين إمَّ

ي إلى سقوط العبادا سواء أكان أصلي ًا أم طارًئا:  فالجنون الممتد   وسبب  ، ، وال يسقط به ضمان المتلفات ت، يؤد 

 . هو أنَّ الجنون ينافي القدرة على النيَّة ألداء العبادة ؛ ألنَّها ال توجد من غير عقل وقصد:  سقوط العبادات عنه

مع ،  ، فإذا ارتفع عاد التَّكليف ، فإِنَّه يرفع التَّكليف عنه ما دام موجوًدا وهو الطارئ عليه:  والجنون غير الممتد  

مان عليه فيما أتلفه في كال الحالتين  . وجوب الضَّ

 . ، وهو فاقد له أنَّ الجنون يعد  عارًضا سماوي ًا مزيالً ألهلي ة األداء بنوعيها ؛ ألن  مناطها العقل:  فالخالصة

 : الَعتَه:  القس  الثَّاني

 ، نقص العقل على وزن تِعب : وهو لغة
(1)

 . 

، وكذا سائر  ، وبعضه كالم المجانين ، فيشبه بعض كالمه كالم العقالء كالماختالط ال : والعته اصطالًحا

 أموره
(2)

 . 

 وهو على نوعين
(3)

 : 

ل  . أَنَّه كالمجنون في جميع أحكامه:  وحكمه. عته ال يكون معه إدراك وتمييز :  النَّوع األَوَّ

بي  :  وحكمه. وتمييز العقالء ، ولكن ليس كإدراك  عته يكون معه إدراك وتمييز:  النَّوع الثَّاني أَنَّه بمنزلة الصَّ

 . الممي ز

، فإن كان العته كامالً ال إدراك معه وال تمييز ؛ فإِنَّه مزيل ألهلي ة  عارض سماوي  مؤثِّر في أهليَّة األداء:  والعته

 . مييز، وإن كان ناقًصا ؛ ثبتت له أهليَّة أداء ناقصة بمقدار ما لديه من عقل وت األداء كاملة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (َعنِهَ ) ماّدة (  0244) القاموس المحيط  ؛(  342) المصباح المنير  ؛(  03/102) لسان العرب :  انظر  (1)

 . ( 2/231) التّقرير والتَّحبير :  انظر  (2)

 . ( 44) ، أحمد البسيوني  األحكام المتعلّقة بالمعاق ذهنيًّا:  انظر  (3)
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 : السَّفَة:  القس  الثَّالث

َفة  ، ونقص العقل الخف ة والحركة : ، لغة السَّ
(1)

 . 

ف في المال بخالف مقتضى الشَّرع والعقل بالت بذير واإلسراف : واصطالًحا  ، مع خف ة العقل التَّصرُّ
(2)

 . 

َفه ال يؤثِّر على أهليَّة األداء إاِلَّ في األفعال الَّتي يشترط  شدوالسَّ  ، فال يدفع إليه ماله إذا بلغ سفيًها لها الرُّ
(3)

؛  

، وإنَّما يدفع إليه المال إذا بلغ سن   [ 1:  النِّساء ] { وَال تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا }:  لقوله تعالى

شد ؛ لقوله تعالى :  النِّساء ] { حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى }:  الرُّ

شد هو [ 6 نيوي ة )):  ، والرُّ ف بالمال من الوجهة الد  ، ولو كان  البصيرة المالي ة الَّتي يكون بها الشَّخص َحَسن التَّصرُّ

يني ةفاسًقا من الوجه  (( ة الدِّ
(4)

 . 

 : ، والحركيّة ب ـ اإلعاقة الحسيَّة

،  ، أو قصور في الجهاز الحركي ، ونحوهم ، والصم  والبكم ، كالمكفوفين وهم من لديهم قصور في الحواس

ء ، وهؤال يعجزون بسببه عن القيام بالوظائف العادي ة ،، أو األعصاب  ، أو المفاصل عظام، أو ال سواء في العضالت

، إاِلَّ أَنَّه يخف ف عنهم في بعض  ، وهو العقل وفهم الخطاب داء تام ة ؛ وذلك لوجود مناط هذه األهليَّة فيهمألهم أهلي ة 

 . التَّكاليف الشَّرعيَّة الَّتي يعجزون عنها ؛ رأفة ورحمة بهم

قين:  المطلب الثَّالث  : التَّخفيفات الشَّرعيَّة عن المعوَّ

م العز  بن عبد الم ـ رحمه قسَّ  هللا  ـ التَّخفيفات الشَّرعيَّة إلى ستَّة أقسام السَّ
(5)

 . 

سقوط الجمعة والجماعة عن المريض :  ، ومن ذلك كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها : تخفيف إسقاط .0

 . والمسافر

لوات : تخفيف تنقيص .2 لوات كقصر الصَّ كوع ، كتنقيص  ، وتنقيص ما عجز عنه المريض من أفعال الصَّ الر 

جود إلى القدر الميسر من ذلك  . والسُّ

م : تخفيف إبدال .3 الة بالقعود كإبدال الوضوء والغسل بالتَّيم  ،  ، والقعود باالضطجاع ، وإبدال القيام في الصَّ

 . واالضطجاع باإليماء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاح :  انظر  (1)  . (هَ َشنِ ) ماّدة (  0247) القاموس المحيط  ؛(  274) المصباح المنير  ؛(  444) الصِّ

 . ( 4/347) ، البخاري  كشف األسرار:  انظر  (2)

 . ( 404ـ  404) ، الجبوري  عوارض األهليَّة:  انظر  (3)

 . ( 2/404) المدخل الفقهي العام   (4)

 . ( 2/02) قواعد األحكام :  انظر  (5)
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كاة ، وت ، والعشاء إلى المغرب جمع تقديم عند وجود العذر كتقديم العصر إلى الظهر : تخفيف تقديم .4 قديم الزَّ
 . على الحول

، وتأخير صوم رمضان إلى ما  ، والمغرب إلى العشاء حال الجمع كتأخير الظهر إلى العصر : تخفيف تأخير .1
 . بعده لعذر

ة كصالة المستجمر مع فضلة الن جو : تخفيف ترخيص .6 ، والت لف ظ بكلمة الكفر عند  ، وشرب الخمر للغص 
 . اإلكراه

 ، وهو ًعاوزاد العالئي نوًعا ساب
(1)

 : 

الة في حال الخوف : تخفيف تغيير .7  . كتغيير نظم الصَّ

قين ما يلي  : ومن أمثلة الت خفيفات على المعوَّ

 إسقاط التَّكليف عن المجنون ومن في حكمه من ذوي اإلعاقات العقليَّة .0
(2)

 . 

 ليها ظن هالتَّخفيف عن األعمى العاجز عن معرفة القبلة بأن يصل ي إلى الجهة الَّتي غلب ع .2
(3)

 . 

الة بأن يصل ي قاعًدا .3 ، فإن لم يستطع أومأ  ، فإن لم يستطع فعلى جنب التَّخفيف عن العاجز عن القيام في الصَّ

 إيماء
(4)

 . 

 التَّخفيف عن العاجز حركي ًا بعدم حضور صالة الجماعة إذا كان يشق  عليه حضورها .4
(5)

 . 

اء في وقت إحديهما لمريض يشق  عليه أداء كل  صالة ، والمغرب والعش جواز جمع صالتي الظهر والعصر .1

 في وقتها
(6)

 . 

، إذا كان في ذلك مشق ة شديدة عليهما ولم يجدا من يقودهما بأجرة  سقوط الحج  عن المقعد واألعمى ونحوهما .6

 يقدران عليها
(7)

 . 

منى وذوي العاهات .7  سقوط الجهاد عن الز 
(8)

 . 

 

 ارته المفهمة، وبإش تصحيح عقود األخرس بكتابته .4
(9)

 . 

 اعتبار عمد المجنون خطأ في الجنايات والحدود ؛ النتفاء القصد .4
(1)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 0/016) المجموع المذهب في قواعد المذهب :  انظر  (1)

 . ( 2/073) ر والتَّحبير التَّقري:  انظر  (2)

 . ( 0/300) ، البهوتي  كشَّاف القناع ؛(  0/433) حاشية ابن عابدين :  انظر. وهو مذهب الحنفيَّة والحنابلة   (3)

 . ( 0/444) كشَّاف القناع :  انظر  (4)

 . ( 0/411) المرجع السَّابق :  انظر  (5)

 . ( 2/1) المرجع السَّابق :  انظر  (6)

 . ( 2/342) المرجع السَّابق :  ظران  (7)

 . ( 210) ، ابن حزم  مراتب اإلجماع:  انظر  (8)

 . ( 103) ، السيوطي  األشباه والنظائر ؛(  0/064) ، الزركشي  المنثور:  انظر  (9)
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 المبحث الثَّاني

قين األساسيَّة  حقوق المعوَّ

رورية شرًعاتتعلق بالحقوق األساسيَّة هي الحقوق الَّتي  ين والن فس  ،حفظ المصالح الضَّ ة ما يتعل ق بالدِّ خاص 

 والنَّسل
(2)

 . 

 : الحقوق ما يلي وأهم  هذه

ل  : حّق الحياة:  المطلب األَوَّ

ل لإلنسان ، وعند انتهائه  ، وعند وجوده تطب ق بقي ة الحقوق ، ومنه تبدأ سائر الحقوق حق  الحياة هو الحق  األَوَّ

 تنتهي الحقوق
(3)

 . 

اهر ، وكل  اعتداء  ، وليس للفرد فضل فيها ، إاِلَّ أَنَّها منحة من هللا  سبحانه والحياة وإن كانت حق ًا لإلنسان في الظَّ

 . على حق  الحياة يعد  جريمة في نظر الشَّريعة اإلِسالميَّة

ق وغيره ، ومن هنا ندرك  ، وال ذكر وأنثى وهذا الحق  يستوي فيه جميع البشر معصومي الدم ؛ ال فرق بين معوَّ

قين وتحرمهم من هذا الحق   مدى عظم الجريمة الَّتي ترتكبها بعض المجتمعات الجاهليَّة حينما كانت تعدم المعوَّ

 . الرب اني

ها ة وسائل من أهم   : وقد جاءت الشَّريعة اإلِسالميَّة بضمان حفظ هذا الحق  بعد 

 : أ ـ تحري  القتل

ق   : ، فإذا قُتل ترت ب على ذلك ما يلي -إاِلَّ إذا ارتكب جريمة تبيح قتله شرًعا-فيحرم قتل المعوَّ

لً  وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا  }:  ، إذا كان عمًدا أو شبه عمد ؛ لقوله تعالى اب اإلثم فيهإيج : أوَّ
وا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَال تَقْتُلُ }:  وقوله سبحانه.  [ 43:  النِّساء ] { فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا
ئ  ُمْسل م  َيْشَهُد  )):  ويقول النَّبيُّ .  [ 33:  اإلسراء ] { إِال بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا لَ َيح لُّ َدُم اْمر 

ُ  إ لَّ  إ لَهَ  أَْن لَ 
  إ لَّ ب إ ْحَدى َثالَث  ، َوأَنِّي َرُسولُ  ّللاَّ

ْفس  :  ّللاَّ ْفُس ب النَّ ان ي النَّ يُِّب الزَّ ُك  ، َوالثَّ ار  ين  التَّ َن الدِّ ُق م  ، َواْلَمار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 . ( 4/60) المغني  ؛(  00/211) المحلَّى :  انظر  (1)

حيلّي محمَّ . ، د حقوق اإلنسان في اإلسالم:  انظر  (2)  . ( 040) د الزُّ

 . المرجع السَّابق:  انظر  (3)
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 (( ل ْلَجَماَعة  
(1)

َماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َوأَْعَراَضُكْم َوأَْبَشاَرُكمْ  )):   ، وقال  ُكْم َهَذا، َعلَْيُكْم َحَراٌم َكُحْرَمة  يَ  إ نَّ د  ، ف ي  ْوم 

ُكْم َهَذا ُكْم َهَذا َشْهر   (( ، ف ي َبلَد 
(2)

 . 

 ، وأَنَُّه من الكبائر العظام وأجمع العلماء ـ رحمهم هللا  على تحريم القتل
(3)

  . 

ا القاتل ش م عليه شرًعا ، فعليه اإلثم ؛ ألنَُّه قتل عن قصد ه العمدبوأمَّ ا مرتبط ، والتأثيم هن ، فقد قصد ما هو محر 

 ، دون تكييف الجناية بني ة الجاني وقصده
(4)

 . 

يَا أَيُّهَا  }:  ، وذلك في القتل العمد دون شبه العمد والخطأ ؛ لقوله تعالى ، وهو القصاص إيجاب القود : ثانًيا
 عمد ؛ ألنَُّه ال قصاص في غيره، والمراد ال [ 074:  البقرة ] { الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

(5)
  ،

 (( ، إ لَّ أْن َيْعفَُو وليُّ الَمْقُتول   الَعْمُد َقَودٌ  )):   ولقوله
(6)

، وألولياء الدم العفو عن القود ؛ ألن  الحق  لهم ؛  

 إجماًعا
(7)

 . 

ا أن يكون بدون مقابل مادي   فإن تمَّ العفو. إيجاب الدية  : ثالًثا ا أن يكون  ما ابتغاء األجر من هللا  ، وإنَّ  ، فإمَّ ، وإمَّ

لح على أكثر منها بمقابل مادي   ية ، وهو الدية أو الصُّ ، فدية العمد مائة من اإلبل من مال الجاني ؛  ، فإن اختار الدِّ

ًدا ؛ ُدف َع إ لَى أَْول َياء  اْلَمْقُتول   )):   لقوله ًنا ُمَتَعمِّ َيةَ  وا َقَتلُوا، َفإ ْن َشاءُ  َمْن َقَتلَ ُمْؤم  َي  ، َوإ ْن َشاُءوا أََخُذوا الدِّ ، َوه 

يد   ، َوَما ُصولُحوا َعلَْيه  َفُهَو لَُهمْ  ، وذلَك َعْقلُ الَعْمد   ، َوأَْرَبُعوَن َخل َفةً  ، َوَثالُثوَن َجَذَعةً  َثالَُثوَن ح قَّةً  ، َوَذل َك ل َتْشد 

 (( اْلَعْقل  
(8)

 ، إاِلَّ أَنَّها على العاقلة في قول أكثر أهل العلم أسنانهاودية شبه العمد كالعمد في .  
(9)

لة على ثالث   ، مؤج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . هللّا بن مسعود  من حديث عبد(  0676) ومسل  برق   ؛(  6474) أخرجه البخاري برق    (1)

 . من حديث أبي بكرة (  7174) أخرجه البخاري برق    (2)

 . ( 00/443) المغني :  انظر  (3)

 . ( 016) أحمد الدريويش . ، د اإلسالمي موجب القتل في الفقه:  انظر  (4)

 . ( 1/23) ، الموصلي  االختيار في تعليل المختار:  انظر  (5)

 . من حديث ابن عبّاس رضي هللّا عنهما(  4/361) وابن أبي شيبة  ؛(  3/44) أخرجه الّدارقطني   (6)

 . ( 2/261) وصّححه ابن الملقّن في خالصة البدر المنير   

 . ( 00/141) المغني :  انظر  (7)

وحّسنه . من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جّده (  4164) وأبو داود رق   ؛(  0347) أخرجه الترمذّي رق    (8)

 . ( 2044 )األلباني في إرواء الغليل رق  

 . ا، خالفًا للمالكيّة الَّذين ينكرون شبه العمد أساسً  من الحنفيَّة والشَّافعيّة والحنابلة  (9)

كشَّاف القناع  ؛(  4/216) روضة الطالبين  ؛(  2/0146) ، ابن عبد البّر  الكافي ؛(  7/211) بدائع الصنائع :  انظر  

( 1/102 ) . 
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ْن ُهَذْيل   )):  قال  ، لحديث أبي هريرة سنين ، َفَرَمْت إ ْحَداُهَما األُْخَرى ب َحَجر  َفَقَتلَْتَها َوَما ف ي  اْقَتَتلَت  اْمَرأََتان  م 

ةٌ َعْبٌد أَْو َول يَدةٌ   ّللاَّ   ، َفَقَضى َرُسولُ   ّللاَّ   ول  ، َفاْخَتَصُموا إ لَى َرسُ  َبْطن َها َيَة َجن ين َها ُغرَّ َية  اْلَمْرأَة   أَنَّ د  ، َوَقَضى ب د 

َثَها َولََدَها َوَمْن َمَعُهمْ  َعلَى َعاق لَت َها  (( ، َوَورَّ
(1)

 ـ أنهما قضيا بالدية على هللا  عنهما رضي وورد عن علي  وعمر ـ.  

 العاقلة في ثالث سنين
(2)

 . 

ا القتل الخطأ فتجب فيه الدية ؛ لقوله تعالى  { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ }:  وأمَّ
لة في ثالث سنين  ، مخم سة ، وتكون الدية على العاقلة [ 42:  النِّساء ] ؛ إلجماع العلماء على أنَّ دية الخطأ على ، مؤج 

 العاقلة
(3)

لة   ، مؤج 
(4)

، وِعشروَن  ِعشروَن ِحقَّةً :  ِدَيُة الَخطأ َخْمسُة أخماس   )):  قال  ، ولما ورد عن ابن مسعود 

 (( ، وِعشروَن بُنو لُبون  ُذُكور   ، وِعشروَن بناُت لُبون   ، وِعشروَن بناُت َمَخاض   َجذعةً 
(5)

 . 

 : ـ تحري  االنتحارب 

ق االع  . ، بل هبة من هللا  له ، فهي ليست ملًكا له ؛ حفاًظا على حياته تداء على نفسه باالنتحاريحرم على المعوَّ

 قتل اإلنسان نفسه:  ، هو واالنتحار
(6)

م   ، ومن أكبر الكبائر ، وهو محر 
(7)

،  ، وقد ثبت تحريمه بالكتاب 

نَّة  . ، واإلجماع والسُّ

 . [ 24:  النِّساء ] { وَال تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا }:  لقرآن الكريم قوله تعالىفمن ا

نَّة النَّبويَّة قوله ْن َجَبل  َفَقَتلَ َنْفَسُه َفُهَو ف ي  )):   ومن السُّ ى م  ىَمْن َتَردَّ َم َيَتَردَّ ،  يَها أََبًداَخال ًدا ُمَخلًَّدا ف   َنار  َجَهنَّ

َم َخال ًدا ُمَخلًَّدا ف يَها أَبَ  اهُ ف ي َنار  َجَهنَّ ه  َيَتَحسَّ ُه ف ي َيد  ا َفَقَتلَ َنْفَسُه َفُسمُّ ى ُسّمً يَدة   ًداَوَمْن َتَحسَّ ، َوَمْن َقَتلَ َنْفَسُه ب َحد 

َم خَ  ه  َيَجأُ ب َها ف ي َبْطن ه  ف ي َنار  َجَهنَّ يَدُتُه ف ي َيد   (( ال ًدا ُمَخلًَّدا ف يَها أََبًداَفَحد 
(8)

،  وأجمع الفقهاء على أنَّ قاتل نفسه آثم.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . واللفظ لمسل (  4340) ومسل  برق   ؛(  6401) أخرجه البخاري برق    (1)

 . ( 001 ، 4/014) أخرجه عنهما البيهقّي في سننه بلفظين متقاربين   (2)

اق  وورد عن عمر     . ( 7444) ومصنَّف ابن أبي شيبة (  07417) في مصنّف عبد الرزَّ

 . ( 02/20) المغني  ؛(  2/203) ، ابن هبيرة  اإلفصاح:  انظر  (3)

 . ( 1/320) ، ونقله عنه القرطبّي في تفسيره  نقل اإلجماع على ذلك ابن عبد البرّ   (4)

، وصّححه ابن حجر في بلوغ المرام  ((، ورواته ثقات  هذا إسناد حسن )):  ، وقال ( 3/072)  أخرجه الدَّارقطني  (5)

 .  موقوفًا على ابن مسعود(  0216 )

 . ( 6/240) الموسوعة الفقهية الكويتية :  انظر  (6)

واجر عن اقتراف الكبائر:  انظر  (7)  . ( 2/011) ، الهيتمي  الزَّ

 . من حديث أبي هريرة (  071) ومسل  برق   ؛(  1774)  أخرجه البخاري برق   (8)
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 يخرج من اإلسالم لكن ه ال
(1)

 . 

، فال يجوز له االعتداء عليها بالقتل  ، بل هبة من هللا  تعالى فالحياة ليست ملًكا لإلنسان:  ومن النَّظر

 واإلعدام
(2)

 . 

، ولكن اختلف الفقهاء في  ، فال عقوبة دنيوي ة عليه ؛ ألن  العقوبة تسقط بالموت نتحر، ومات الم وإذا تم  االنتحار

 :  على قولين ةالكفَّار

ل ، ووافقهم الحنابلة في  ، وهو مذهب الحنفيَّة والمالكي ة أَنَّه ال كفَّارة على قاتل نفسه خطأ أو عمًدا:  القول األَوَّ

 العمد
(3)

 . ته ؛ لسقوط صالحيته للخطاب بمو 

افعي   هأنَّ الكفَّارة واجبة في مال:  القول الثَّاني  ، والحنابلة في الخطأة ، وهو مذهب الشَّ
(4)

:  ؛ لعموم قوله تعالى 

 .  [ 42:  النِّساء ] { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ }

اجح ل : والرَّ واب إن شاء هللا   )):  ، قال ابن قدامة القول األَوَّ ل أقرب إلى الصَّ ؛ فإِنَّ عامر بن األكوع قتل  األَوَّ

 (( فيه بكف ارة ، ولم يأمر النَّبيُّ  نفسه خطأ
(5)

 . 

ا إذا حاول االنتحار ولم يمت  ، فإِنَّه يعاقب على محاولته تلك بالتَّعزير وأمَّ
(6)

 . 

حمة  ))بالقتل  جـ ـ تحري  اإلذن  : ((قتل الرَّ

ق أن يأذن لغيره  وهو نوع من االنتحار ا كانت الوسيلة -من طبيب-، فال يجوز للمعوَّ  . ونحوه بأن ينهي حياته أي ً

حمة هو بيب المعالج:  وقتل الرَّ م للط   تسهيل موت الشَّخص الميؤوس من شفائه ؛ بناء على طلب ملحٍّ منه مقد 
(7)

 . 

ي :  ، من أشهرها وله صور عديدة رة تؤد  ة مخد  بيب المعالج للمريض الميؤوس من شفائه بحقنه بماد  أن يقوم الطَّ

 ؛ بناًء على طلب المريض إلى وفاته
(8)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 4/040) ، العيني  عمدة القاري:  انظر  (1)

حيلي . ، د حقوق اإلنسان في اإلسالم:  انظر  (2) د الزُّ  . ( 044) محمَّ

 . ( 01/031 )اإلنصاف  ؛(  4/247) حاشية الدسوقي  ؛(  7/212) بدائع الصنائع :  انظر  (3)

 . ( 01/031 )اإلنصاف ؛ ( 340،  4/362) روضة الطالبين :  انظر  (4)

 .(0412)ومسل  ، رق   ( 4046) ، رق   وقّصة عامر بن األكوع أخرجها البخارّي في صحيحه( .  02/221) المغني   (5)

 . ( 0/447) ، عبد القادر عودة  التَّشريع الجنائي اإلسالمي:  انظر  (6)

حمةأحكام التَّ :  انظر  (7) د علي البار . ، د داوي والحاالت الميؤوس منها  وقضيّة موت الرَّ  . ( 64) محمَّ

 . المرجع السَّابق:  انظر  (8)
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م:  وحكمها  . ، وهي من قبيل االنتحار المجمع على تحريمه محر 

ا موجبها ج على مسألة اإلذن في القتل:  وأمَّ  : أقوال ، وللعلماء فيها ثالثة فيتخر 

ل بيب القصاص أَنَّه قتل عمد : القول األَوَّ ، وقول  ، وبعض المالكي ة ، وهو قول زفر من الحنفيَّة ، ويجب على الطَّ

افعي ة  عند الشَّ
(1)

تهم.   ، وعصمة النَّفس أمر  ، فال يسقط ، والقصاص حق  لألولياء أنَّ إذن المريض ال عبرة به:  وحج 

 . يحتمل اإلباحة ال

اني القول بيب يسقط القصاص : الثَّ ية في مال الط  ، وقول  ، وقول للمالكي ة ، وهو مذهب الحنفيَّة ، وتجب الدِّ

افعي ة  ، ومذهب الحنابلة للشَّ
(2)

تهم.    . ، لكن الش بهة ال تمنع وجوب المال أنَّ اإلذن شبهة تسقط القصاص:  وحج 

بيب وال دية : القول الثَّالث ، واألظهر عند  ، وقول للمالكي ة هو رواية عن أبي حنيفة، و ال قصاص على الطَّ

افعي ة  الشَّ
(3)

تهم.   ا الدية ؛ فألن  المقتول عفا له عن دمه أنَّ اإلذن شبهة تسقط القصاص:  وحج  ، فسقطت  ، وأمَّ

 . تبعاته

اجح ة أدل تهم:  والرَّ ل ؛ لقو  ي  شَّريعة بحمايتها، ولما فيه من حفظ لألنفس الَّتي جاءت ال هو القول األَوَّ ، ولما يؤد 

 إليه كذلك من الحد  من انتشار الجريمة
(4)

 . 

 : د ـ تحري  اإلجهاض

ق في الحياة ا يتعل ق بحقوق المعوَّ ه:  ممَّ  . ، وهو ما يعرف باإلجهاض تحريم االعتداء عليه جنيًنا في بطن أم 

 زوال الشيء عن مكانه بسرعة : واإلجهاض لغة
(5)

 . 

، أو من  ، بفعل منها ، وقد استبان بعض خلقه إلقاء المرأة جنينها ميًتا أو حي ًا دون أن يعيش : واصطالًحا

غيرها
(6)

 . 

يول نا في هذا المقام هو حكم إجهاض األجن ة  ، كثيرة التَّفاريع ومسألة حكم اإلجهاض طويلة الذ  ، والَّذي يهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 7/261) نهاية المحتاج  ؛(  2/340) جواهر اإلكليل  ؛(  6/277) بدائع الصنائع :  انظر  (1)

الفروع  ؛(  4/67) مغني المحتاج  ؛(  0/326) الك فتح العلّي الم ؛(  01/031) حاشية ابن عابدين :  انظر  (2)

( 1/633 ) . 

 . ( 4/67) مغني المحتاج  ؛(  0/326) فتح العلّي المالك  ؛(  6/277) بدائع الصنائع :  انظر  (3)

 . ( 2/04) ، عبد القادر عودة  التَّشريع الجنائي اإلسالمي:  انظر  (4)

 . (جهض ) ماّدة (  634) القاموس المحيط  ؛(  003) مصباح المنير ال ؛(  7/030) لسان العرب :  انظر  (5)

 . ( 47) إبراهي  رحي  . ، د أحكام اإلجهاض:  انظر  (6)
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هة قين  المشو   . وحقوقهم؛ نظًرا الرتباطها الوثيق بأحكام المعوَّ

 : وإجهاض الجنين المشّوة له حالتان

وح ـ أي قبل مائة وعشرين يوًما من الحمل ـ وقد ذهب كثير من  : الحالة األولى أن يكون قبل مرحلة نفخ الرُّ

ة أنَّ  الفقهاء إلى جواز اإلجهاض في هذه الحالة إذا كان فيه تهديد لحياة األم    ، أو ثبت بتقرير لجنة طبي ة موثوقة مختص 

ه تشويًها خطيًرا غير قابل للعالج  الجنين مشو 
(1)

ررين ؛ ألن  ارتكاب اإلجهاض   ؛ وذلك من باب ارتكاب أخف  الضَّ

هة ضرر أشد  على األم  والمجتمع ضرر ورة المشو  رر  ، وترك الحمل ليخرج بالصُّ رر األشد بالضَّ ، فيدفع الضَّ

 األخف
(2)

 . 

انية وحأن يكون بعد مرح : الحالة الثَّ ، وصار له من  ، فإِنَّ الجنين هنا أصبح نفًسا إنساني ة كاملة لة نفخ الرُّ

، إاِلَّ إذا ثبت بتقرير لجنة  ، فقد ات فق الفقهاء على تحريم اإلجهاض في هذه الحالة ، وبناء عليه الحقوق مثل ما للحي  

ه ه، فيجوز إسقاطه حي طبي ة موثوقة أنَّ بقاء الحمل فيه خطر على حياة أم   نئذ  ولو لم يكن فيه تشو 
(3)

؛ وذلك لعموم  

، وقول  [ 33:  اإلسراء ] { وَال تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِال بِالْحَقِّ }:  النَّهي عن قتل النَّفس الوارد في قوله تعالى

بيِّ  ئ  ُمْسل م  َيْشَهُد أَْن لَ  )):  النَّ ُ  إ لَّ  هَ إ لَ  لَ َيح لُّ َدُم اْمر 
  إ لَّ ب إ ْحَدى َثالَث   ّللاَّ

ْفس  :  ، َوأَنِّي َرُسولُ ّللاَّ ْفُس ب النَّ ،  النَّ

ان ي يُِّب الزَّ ُك ل ْلَجَماَعة   َوالثَّ ار  ين  التَّ َن الدِّ ُق م   (( ، َواْلَمار 
(4)

وح ، فهذه النَّفس قد اكتسبت الحياة  ، وصار  ، ونفخ فيها الر 

، لوجبت فيها الدية  ، ولذلك لو ُجني عليها ثمَّ أُجهضت وظهرت فيها عالمة تدل  على الحياة معصومةلها حكم النَّفس ال

 . كاملة

 : ، وفيه ( 023) وعلى ذلك جاء قرار المجمع الفقهي برابطة العالم اإلسالمي رقم 

مة في  فإِنَّ مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي في دورته الثَّانية )) ة المكر  عشرة المنعقدة بمك 

بت  بت  0441فبراير  01هـ الموافق  0401رجب  01الفترة من يوم الس  هـ الموافق  0401رجب  22م إلى يوم السَّ

، ومن ِقبل أصحاب  ، وبعد مناقشته من قِبل هيئة المجلس الموق رة م قد نظر في هذا الموضوع 0441فبراير  07

عادة األطب اء المخ ين الَّذين حضروا لهذا الغرضالسَّ ر باألكثر ما يلي تص   : ، قر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابع  قرار المجمع الفقهي برابطة العال  اإلسالمي في دورته الثَّانية عشرة:  انظر  (1) ، عمر غان   أحكام الجنين ؛، القرار الرَّ

ل  أجد من خالف في جواز ذلك قبل نفخ  )):  ( 074) إبراهي  رحي  في كتابه أحكام اإلجهاض  .ل دوقا.  ( 044،  043 )

 . ((الّروح 

 . ( 071) إبراهي  رحي  . ، د أحكام اإلجهاض:  انظر  (2)

د علي البار . ، د الجنين المشّوه واألمراض الوراثيّة ؛(  077) أحكام اإلجهاض :  انظر  (3)  . ( 433) محمَّ

 . 06سبق تخريجه ص   (4)
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، ال يجوز إسقاطه ولو كان  إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوًما:  بلوغ الحمل مائة وعشرين يوًما ـ 1

ه الخلقة ين أنَّ بقاء الحمل فيه ، إاِلَّ إذا ثبت بتقرير لجنة طبي ة من األطباء الثِّقات المخت التَّشخيص الطبي  يفيد أَنَّه مشو  ص 

د على حياة األم   ررين ، فيجوز إسقاطه خطر مؤك  ًها أو ال ؛ دفًعا ألعظم الضَّ  . ، سواء كان مشو 

د بتقرير  قبل مرور مائة وعشرين يوًما على الحمل:  عدم بلوغ الحمل مائة وعشرين يوًما ـ 2 ، إذا ثبت وتأك 

ين الثِّقات ه  لجنة طبي ة من األطباء المختص  ، وبناء على الفحوص الفني ة باألجهزة والوسائل المختبري ة أنَّ الجنين المشو 

ُه إذا بقي وولد في موعده ؛ ستكون حياته سيئة وآالًما عليه وعلى أهله تشويًها خطيًرا غير قابل للعالج ، فعندئذ   ، وأَنَّ

 (( يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين
(1)

 . 

 : االس  والنَّسب حقّ :  المطلب الثَّاني

ق األساسيَّة حق  تسميته  . ، وحق  االنتساب إلى والده من حقوق المعوَّ

الً   : حّق التَّسمية:  أوَّ

 : وأبرز الحقوق المتعل قة بذلك ما يلي

 ـ وجوب تسميته 1
(2)

 : 

ابع ؛ لحديث سمرة بن جندب ،  َهٌن ب َعق يَقت ه  ْلُغالَُم ُمْرتَ ا )):  قال أنَّ النَّبيَّ   ويسن  أن يكون ذلك في يومه السَّ

اب ع  ت ى ْذَبُح َعْنُه َيْوَم السَّ  (( ، َوُيَسمَّ
(3)

 ، 

 : ـ التَّسمية حّق لألب 2

 وقد نقل ابن القيِّم ـ رحمه هللا  ـ االت فاق على ذلك
(4)

:  ، فالولد يتبع أباه في النَّسب والتَّسمية ؛ لقوله تعالى 

ْيُتُه  ُول َد ل َي اللَّْيلََة ُغالَمٌ  )):  قال ، ولحديث النَّبيِّ  [ 1:  األحزاب ] { وَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِادْعُوهُمْ آلبَائِهِمْ هُ } ، َفَسمَّ

يمَ   (( ب اْسم  أَب ي إ ْبَراه 
(5)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 317) قرارات المجمع الفقهي بمّكة المكّرمة   (1)

 . ( 0/121) حاشية العدوي :  انظر  (2)

غير ؛(  0122) والترمذّي برق   ؛(  2434) أخرجه أبو داود برق    (3) رق   وصّححه األلباني في صحيح الجامع الصَّ

( 4041 ) . 

 . ( 233) تحفة المودود :  انظر  (4)

 . ( 2301) أخرجه مسل  برق    (5)
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 : ـ وجوب اختيار االس  الحسن 3

، فعن ابن عمر  ع أسماء ورغ ب فيها، وقد استحسن الشَّر ، والقبيح ما قب حه ما استحسنه الشَّرع:  والحسن

ْحَمن   ، َوَعْبدُ  ّللاَّ   َعْبدُ :  إ نَّ أََحبَّ أَْسَمائ ُكْم إ لَى ّللاَّ   )):  قال ـ أنَّ النَّبيَّ  هللا  عنهما رضي ـ  (( الرَّ
(1)

، وَعْن أَبِي َوْهب   

ْوا ب أَ  )):   هللاَِّ  َقاَل َرُسولُ :  َقالَ   اْلُجَشِميِّ  ْحَمن   ّللاَّ  َوَعْبدُ  َعْبدُ :  ، َوأََحبُّ األَْسَماء  إ لَى ّللاَّ   ْسَماء  األَْنب َياء  َتَسمَّ ،  الرَّ

امٌ :  َوأَْصَدقَُها ٌث َوَهمَّ ةُ :  ، َوأَْقَبُحَها َحار   (( َحْرٌب َوُمرَّ
(2)

 . 

 : حّق النَّسب:  ثانيًا

ق االنتساب إلى أبيه وعشيرة أبيه  : ، منها على ذلك نصوص كثيرة ، وقد دل   من حق المعوَّ

 { يكُمْادْعُوهُمْ آلبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِ }:  قوله تعالى ـ 1
 . [ 1:  األحزاب ]

، فكان الولد ينسب إلى غير  ي كان معموالً به في الجاهليَّةأنَّ اآلية نزلت إلبطال نظام الت بن ي الَّذ:  وجه الداللة

،  فرفع هللا  حكم الت بن ي )):  ـ هللا   رحمه قال القرطبي  ـ. ن ي  ، فأمر الشَّرع بإرجاع نسب األبناء إلى آبائهم الحقيقي أبيه

جُل إل ومنع من إطالق لفظه  (( ى أبيه نسًبا، فأرشد بقوله إلى أنَّ األولى واألعدل أن ُينسب الرَّ
(3)

 . 

 . [ 233:  البقرة ] { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }:  قوله تعالى ـ 2

، وفي التَّعبير بالمولود دون الوالد إشارة إلى النَّسب  أنَّ اآلية سيقت لبيان إيجاب النَّفقة على األب:  وجه الداللة

 إليه ينسبل  على أنَّ هذا المختص  ، فد ُه أضاف الولد إليه بحرف االختصاصلألب ؛ ألنَّ 
(4)

 . 

بيِّ  ـ 3 َناَنةَ  )):  أَنَّه قال حديث النَّ َنا َنْحُن َبُنو النَّْضر  ْبُن ك  ْن أَب يَنا ، لَ َنْقفُو أُمَّ  (( ، َولَ َنْنَتف ي م 
(5)

 . 

 . ، فدل  على أنَّ النَّسب لألب ال لألم   ِقبل آبائهنسبه من اعتبر  النَّبيُّ  :وجه الداللة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 2032) أخرجه مسل  برق    (1)

غرى  ؛(  4411) أخرجه أبو داود برق    (2) وصّححه األلباني  ؛(  4416) والكبرى رق   ؛(  6/204) والنسائي في الصُّ

حيحة  لسلة الصَّ  . ( 3/34 )في السِّ

 . ( 04/004) الجامع ألحكام القرآن   (3)

 . ( 0/70) ، البخاري  كشف األسرار:  انظر  (4)

وقال البوصيري . من حديث األشعث بن قيس (  2602) وابن ماجه  ؛(  20444) أخرجه اإلمام أحمد في المسند رق    (5)

 . (( هذا إسناد صحيح رجاله ثقات )):  ( 2/004 )في مصباح الّزجاجة 

النهاية في غريب الحديث  ؛(  4/417) ، القاس  بن سالّم  غريب الحديث:  انظر. االتّهام والّرمي بالفجور :  والقفو  

( 4/41 ) . 
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ها الشَّارع ياع وانتساب االبن ألبيه فيه حفظ لحقوقه الَّتي أقر  :  ـ هللا   رحمه ، يقول اآلمدي  ـ ، وصيانة له من الضَّ

، بل  طلوًبا لعينه وذاته، فلم يكن م ، حتى ال يبقى ضائًعا ال مرب ي له حفظ النَّسب إنما كان مقصوًدا ألجل حفظ الولد ))

مة  (( ، وأعباء العبادات ، حتى تأتي بوظائف التَّكاليف ألجل بقاء النَّْفس مرف هة منع 
(1)

 . 

 : حّق المساواة:  المطلب الثَّالث

اء ق الحق  في مساواته باألصح  ، دون  ، والمشاركة في االمتيازات والحماية ، في الحقوق والواجبات للمعوَّ

، ويمارسون نفس  ، ويخضعون لجميع األحكام ، ولهم جميع الحقوق ، فالنَّاس أمام الشَّرع سواء عليه تفضيل لغيره

الحيات  الص 
(2)

 . 

ابقة لإلسالم ًرا في معظم األنظمة والشَّرائع السَّ لم  وهذا الحق  لم يكن مقر  ضون للظ  قون يتعر  ، حيث كان المعوَّ

 ألكل معهم، فكانوا يتجن بون مخالطتهم وا واإليذاء
(3)

،  ، كما في اليونان ، بل كانت بعض األمم تحكم عليهم باإلعدام 

هين عقب والدتهم عفاء والمشو  يور الجارحة حيث يحكم بإعدام األوالد الضُّ  ، أو يتركون للوحوش والط 
(4)

 . 

:  ، قال تعالى ساسي ةفجاء اإلسالم واعتبر المساواة بين النَّاس في الحقوق والواجبات من المبادئ الجوهري ة األ

 { كُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِرٌأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَ يَا }
 . [ 03:  الحجرات ]

ُكْم َواح دٌ َيا أَيُّ  )):   وقال اُس أَلَّ إ نَّ َربَّ يٍّ َولَ  ، َوإ نَّ أََباُكْم َواح دٌ  َها النَّ يٍّ َعلَى  ، أَلَ لَ َفْضلَ ل َعَرب يٍّ َعلَى أَْعَجم  ل َعَجم 

ْقَوى َْحَمَر َعلَى أَْسَوَد َولَ أَْسَوَد َعلَى أَْحَمَر إ لَّ ب التَّ  (( َعَرب يٍّ َولَ أل 
(5)

 . 

 : ، منها من هذا الحّق حقوق كثيرةويتفّرع 

 . حق ه في المساواة في العبادات ـ 1

 . حق ه في المساواة أمام القضاء ـ 2

ة ـ 3  . حق ه في المساواة في الوظائف والواليات العام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 4/244) اإلحكام في أصول اإلحكام   (1)

حيلّي . ، د حقوق اإلنسان في اإلسالم:  انظر  (2) د الزُّ حيلي  وهبة. ، د اإلسالم واإلعاقة ؛(  010) محمَّ  . ( 14) الزُّ

 . ( 24) ، الجاحظ  البرصان والعرجان والعميان والحوالن:  انظر  (3)

قين:  انظر  (4)  . ( 0/072) تركي الّسكران . ، د رعاية اإلسالم للمعوَّ

حيحة رق   ؛(  23444) أخرجه اإلمام أحمد في المسند رق    (5) لسلة الصَّ  . ( 2711) وصّححه األلباني في السِّ
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 . حق ه في المساواة في المسؤولي ة والجزاء ـ 4

ابع  : حّق الكرامة:  المطلب الرَّ

ق األساسيَّ  :  يقول هللا  تعالى. ، واالستخفاف به  ، وعدم انتقاصه ة حق ه في التَّكريم اإلنسانيمن حقوق المعوَّ

 {  عَلَى كَثِرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِياًوَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ }
 . [ 71:  اإلسراء ]

باعي ـ كتور مصطفى السِّ هذه اآلية نص  صريح في أنَّ اإلنسان أكرم من كل  شيء على  )):  ـ اهلل رحمه يقول الد 

، فإذا ُحِرَم هذه الكرامة لم يكن المجتمع  ، وأن  كرامته مالزمة إلنساني ته ، وأن  الكرامة حق  لكل  إنسان ظهر األرض

(( مًعا متماسًكا سعيًداالَّذي يعيش فيه مجت
 (1)

 . 

، ومنحت اإلنسان حري ة  ربطت التَّكليف بالعقل حيثجميع األحكام الشَّرعيَّة  والتَّكريم اإللهي لإلنسان يتجلَّى في

 . ، وفاقد االختيار ، فال تكليف على ناقص العقل االختيار

قين ما يلي  : ومن أهّ  مظاهر حّق كرامة المعوَّ

 : ، وانتقاصه  ه  واالستخفاف به ـ تحري  ازدرائ 1

 عَسَى أَنْ يَكُنَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ال يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَال نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ }:  قال تعالى
 { بِاألَلْقَابِ بِئْسَ االسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ اإلِميَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَخَيْرًا مِنْهُنَّ وَال تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَال تَنَابَزُوا 

 . [ 00:  الحجرات ]

ْبرُ  )):   ، يقول ازدراء النَّاس ضعيفهم وقوي هم نوًعا من الكبر وجعل النَّبيُّ  َبَطُر اْلَحقِّ َوَغْمُط :  اْلك 

 (( النَّاس  
(2)

 . 

 : ـ تحري  غيبته  2

 . [ 02:  الحجرات ] { وَال يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ }:  يقول تعالى

يَبُة ؟ َقالُوا )):  قال أنَّ النَّبيَّ  وعن أبي هريرة  ُ وَ :  أََتْدُروَن َما اْلغ 
ْكُرَك أََخاَك ب َما :  ، َقالَ  َرُسولُُه أَْعلَمُ ّللاَّ ذ 

، َوإ ْن لَْم َيُكْن ف يه  َفَقْد  إ ْن َكاَن ف يه  َما َتقُولُ َفَقد  اْغَتْبَتهُ :  أََفَرأَْيَت إ ْن َكاَن ف ي أَخ ي َما أَقُولُ ؟ َقالَ :  ، ق يلَ  َيْكَرهُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 003) ، مصطفى السباعي  التَّكافل االجتماعي في اإلسالم  (1)

 . ( 40) أخرجه مسل  برق    (2)
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 (( َبَهتَّهُ 
(1)

 . 

 : والشَّماتة به  وتعييره ،  ـ تحري  نبزه  باأللقاب 3

 . [ 00:  الحجرات ] { وَال تَنَابَزُوا بِاألَلْقَابِ بِئْسَ االسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ اإلِميَانِ }:  قال تعالى

عدي ـ ا  ،  وهذا هو الت نابز أي ال يعي ر أحدكم أخاه بلقب يكره أن يقال فيه )):  ـ اهلل رحمه يقول الشَّيخ الس  ، أمَّ

  ((غير المذمومة فال تدخل في هذا  األلقاب
(2)

 . 

ي إلى نفورهم وانعزالهم عن المجتمع قد ينقص ثقتهم في أنفسهم. كما أنَّ الش ماتة بهم وتعييرهم  ، يقول  ، ويؤد 

ين الن فسي ؛ ، ثمَّ التَّوت ر والقلق  ، يحس  بالن قص إِنَّ الفرد الَّذي يعاني من األمراض والعيوب والعاهات )):  أحد المختص 

رهم ا يجعله يعتقد أَنَّه سيكون محل  سخرية اآلخرين وهزئهم وتند  ،  ، وتقل  طمأنينته إلى النَّاس ، فتضعف ثقته ممَّ

ه االجتماعي على نحو  ويعزف عن المشاركة بشكل واسع في النَّشاط االجتماعي ، وهو ما من شأنه أن يؤثِّر في نمو 

 ((سلبي  
(3)

 . 

 : ق وتكريمهـ تقدير المعوَّ  4

ق واحترامه له بالغ األثر في تنمية ثقته بنفسه ، وتجاهل ذلك  ، وتحريك ما لديه من قدرات وإبداعات فتكريم المعوَّ

ات ي إلى اإلحساس بالدوني ة واحتقار الذ   قد يؤد 
(4)

 . 

ق واحترامه ؛ مشاركته في مناسباته االجتماعيَّة ، وحفظه في  داقته، واحترامه في جواره وص ومن تقدير المعوَّ

 . حضوره وغيبته

 : ـ حقّه في توفير العيش الكري  له 5

ولة وذلك بتوفير فرص العمل المالئم له ، أو أموال  ، وإعطائه قدر كفايته من المال سواء أكان ذلك عن طريق الدَّ

كاة إذا كان مستحق ًا لها  . الزَّ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 2144) أخرجه مسل  برق    (1)

حمن في تفسير كالم المنّان   (2)  . ( 410) تيسير الكري  الرَّ

نَّة النَّبويَّة  (3) تركي . ، د رعاية اإلسالم للمعّوقين:  ، بواسطة ( 764) ناتي ، عبد الحميد الز أسس التَّربية اإِلسالميَّة في السُّ

 .  ( 0/231 )السَّكران 

قين:  انظر  (4)  . ( 0/224) تركي السَّكران . ، د رعاية اإلسالم للمعوَّ
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 المبحث الثَّالث

قين الماليَّة  حقوق المعوَّ

 

ل المطلب  : حّق التملّك:  األَوَّ

 احتواء الشيء والقدرة على االستبداد به : الملك لغة
(1)

 . 

ف إاِلَّ لمانع  )) : واصطالًحا  ((اختصاص حاجز شرًعا صاحبه التَّصرُّ
(2)

 . 

ماوي ة ته الشَّرائع السَّ ا يدل  على اعتبار  ، وزاده اإلسالم تأكيًدا وحق  الملكي ة حق  فطري  أقر  الشَّريعة ، وممَّ

 : يلي اإلِسالميَّة له ما

 : ـ أنَّ القرآن الكري  أضاف األموال ألصحابها 1

 . [ 044:  البقرة ] { وَال تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ }:  مثل قوله تعالى

 . [ 1:  النِّساء ] { لَكُمْ قِيَامًاوَال تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ  }:  وقوله تعالى

 . [ 4:  المنافقون ] { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ال تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَال أَواْلدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ }:  وقوله تعالى

ف فهذه اآليات الكريمة وغيرها تضيف األموال ألصحابها  ، وهي إضافة تقتضي الملك والت صر 

 واالختصاص
(3)

 . 

ف في المال 2  : ـ إثبات القرآن الكري  حّق التَّصرُّ

 . [ 04ـ  07:  اللَّيل ] { الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى* وَسَيُجَنَّبُهَا األَتْقَى  }:  مثل قوله تعالى

 . [ 260:  البقرة ] { مَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَ }:  وقوله تعالى

وْفٌ عَلَيْهِمْ وَال هُمْ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَال خَ }:  وقوله تعالى
 . [ 274 : البقرة ] { يَحْزَنُونَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (َملََك ) ماّدة (  414) القاموس المحيط  ؛(  174) المصباح المنير  ؛(  01/440) لسان العرب :  انظر  (1)

رقا  المدخل الفقهي العام  (2)  . ( 0/240) ، مصطفى الزَّ

 . ( 4/121) ، اآللوسي  روح المعاني:  انظر  (3)
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ف فرع عن ثبوت الملك  . وإباحة التَّصرُّ

 : ـ تحري  االعتداء على أموال النَّاس 3

 . [ 24:  النِّساء ] { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ال تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ }:  مثل قوله تعالى

َماَءُكْم َوأَْمَوالَكُ  )):   وقوله ُكْم َهَذا ْم َوأَْعَراَضُكْم َوأَْبَشاَرُكمْ إ نَّ د  ُكْم َهَذا ، َعلَْيُكْم َحَراٌم َكُحْرَمة  َيْوم  ، ف ي  ، ف ي َشْهر 

ُكْم َهَذا  (( َبلَد 
(1)

 . 

ف فيه إاِلَّ بإذنه ر الفقهاء قاعدة فقهي ة  ولذلك ال يجوز ألحد أن يضع يده على مال غيره وال يتصر  ، وعلى ذلك قر 

ف في ملك الغير إاِلَّ  ال )) و (( يجوز ألحد أن يأخذ مال أحد إاِلَّ بسبب شرعي   ال )):  تقول يجوز ألحد أن يتصر 

 (( بإذنه
(2)

 . 

م وقد كانت أسباب الملكي ة قبل اإلسالم كثيرة لب ، كالنَّهب ، منها المباح ومنها المحر  ، واسترقاق المدين  ، والسَّ

 ، فجاء اإلسالم وقصرها على أربعة أسباب وهي كسب، والتقادم الم إذا عجز عن األداء
(3)

 : 

مك ، كجمع الحطب إحراز المباحات بقصد التمل ك ـ 1  . ، ونحوهما ، وصيد السَّ

اقلة للملكي ة ـ 2  . ، كالبيع والهبة والوصي ة العقود النَّ

 . ، كما في اإلرث ، وهي أن يقوم شخص مقام آخر فيما يملكه ويخلفه فيه الخالفة ـ 3

 . التول د من المملوك ـ 4

ق ع منه سائر الحقوق الماليَّة األخرى للمعو  لع ، فيحق  له تمل ك األعيان وحق  الملك تتفر  ،  ، والمنافع ، والسِّ

وابط الشَّرعيَّة وتمليكها لمن شاء  . ، وفق الضَّ

 : حّق النَّفقة:  المطلب الثَّالث

فقة لغة راهم إذا نفدتن:  اسم من اإلنفاق ؛ يقال : النَّ  فقت الد 
(4)

 . 

  ((كفاية من يمونه خبًزا وإداًما وكسوة ومسكًنا وتوابعها  )) : واصطالًحا
(5)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 07سبق تخريجه ص   (1)

 . ( 47( )  46) ، مادة  مجلّة األحكام العدلية  (2)

رقا  المدخل الفقهي العام:  انظر  (3)  . ( 0/242) ، مصطفى الزَّ

حاح :  انظر  (4)  . (نفق ) ماّدة (  426) القاموس المحيط  ؛(  604) المصباح المنير  ؛(  0161) الصِّ

 . ( 1/414) كشَّاف القناع   (5)
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 : وتنقسم إلى قسمين

ِ َمِعَي ِديَنار   )):  لرجل أتى إليه فقال  نفقة تجب على اإلنسان لنفسه إذا قدر عليها ؛ لقوله ـ 1 ،  َيا َرُسوَل هللاَّ

كَ أْنف قْ :  َقالَ  كَ :  ، َقالَ  َمِعَي آَخرُ :  ، َقالَ  ُه َعلَى َنْفس  ، َقاَل  أْنف ْقُه َعلَى أَْهل كَ :  ، َقالَ  ، َقاَل َمِعَي آَخرُ  أْنف ْقُه َعلَى َولَد 

كَ :  ، َقالَ  َمِعَي آَخرُ  م   (( أَْنَت أَْعلَمُ :  ، َقالَ  َمِعَي آَخرُ :  ، َقالَ  أْنف ْقُه َعلَى َخاد 
(1)

 . 

وجي ة:  ، وأسبابها ثالثة تجب على اإلنسان لغيرهنفقة  ـ 2  ، والملك ، والقرابة الزَّ
(2)

 . 

الً   : النَّفقة الزوجيَّة:  أوَّ

وجة على زوجها  غير مسلمة م، مسلمة أ أكانت غني ة أم فقيرة ، سواء وقد أجمع الفقهاء على وجوب نفقة الزَّ
(3)

 . 

 : ومستند هذا اإلجماع ما يلي

الق ] { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ }:  قوله تعالى:  من الكتاب ـ 1 :  الطَّ

7 ] . 

 { لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَإِنْ كُنَّ أُوالتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ }:  وقوله تعالى
الق ]  . [ 6:  الطَّ

اللة وج على زوجته:  وجه الدِّ ، وقد أوجب هللا  النَّفقة للحامل إلى  أنَّ هذه اآليات صريحة في وجوب نفقة الزَّ

 ، فدل  على أَنَّه تلزمه نفقته ، ثمَّ أوجب أجر رضاع الولد على أبيه وضع الحمل
(4)

 . 

نَّ  ـ 2 ة الوداع  حديث جابر:  ة النَّبوي ةمن السُّ ْزقُُهنَّ  )):  قال ، وفيه أنَّ النَّبيَّ  في حج  َولَُهنَّ َعلَْيُكْم ر 

ْسَوُتُهنَّ ب اْلَمْعُروف    (( َوك 
(5)

 . 

َيَة ل َرُسول   )):  هللا  عنها ـ وحديث عائشة ـ رضي ْنٌد أُمُّ ُمَعاو  ، َفَهلْ  َياَن َرُجلٌ َشح يحٌ إ نَّ أََبا ُسفْ :   ّللاَّ   َقالَْت ه 

ا ؟ َقالَ  ّرً ْن َمال ه  س  ي أَْنت  َوَبُنوك  َما َيْكف يك  ب اْلَمْعُروف  :  َعلَيَّ ُجَناٌح أَْن آُخَذ م   (( ُخذ 
(6)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحّسنه األلباني  ؛  من حديث أبي هريرة(  7/466) والبيهقّي  ؛(  4/037) وابن حبّان  ؛(  0640) أخرجه أبو داود   (1)

 . داود نن أبيفي صحيح س

 . ( 40/34) الموسوعة الفقهية الكويتية  ؛(  1/461) كشَّاف القناع :  انظر  (2)

 . ( 1/014) ، ابن المنذر  اإلشراف:  انظر  (3)

 . ( 0742) ، الشوكاني  فتح القدير:  انظر  (4)

 . ( 2114) ، برق   أخرجه مسل   (5)

 . ( 0704) رق  ومسل  ب ؛(  2200) أخرجه البخاري برق    (6)
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وج أن ينفق على زوجته بالمعروف فقة ب فهذه األحاديث تدل  على أَنَّه يجب على الزَّ ال ، ولها أن تأخذ حق ها في النَّ

 . إذنه بالمعروف دون ضرر

وجة ثالثة شروط  ويشترط لوجوب نفقة الزَّ
(1)

 . 

 . أن يكون عقد النكاح صحيًحا ـ 1

ا ـ 2 وجة زوجها تمكيًنا تام ً ن يمكن وطؤها أن تمك ن الزَّ  . ، وأن تكون ممَّ

وج بعذر غير شرعي   ـ 3  . ةت، أو بسبب ليس من جه أال  يفوت حق  الزَّ

فقة الواجبة أم ل ؟ هل تدخل:  مسألة واء ضمن النَّ  نفقة الدَّ

 : في المسألة قوالن ألهل العلم

ل وج : القول األَوَّ وجة ليست واجبة على الزَّ  ، وهو مذهب الفقهاء األربعة أنَّ نفقة عالج الزَّ
(2)

،  ، ولهم أدل ة 

 : منها

رةقياس عالج المرأة من األمراض على إصالح العيوب الطارئة على العي ـ 1 ، فكما أنَّ إصالح عيوب  ن المؤج 

ر رة على المؤجِّ وج العين المؤج  ، بجامع أنَّ كال ً منهما  ، فكذلك عالج المرأة ينبغي أن يكون على المرأة ال على الزَّ

 ، وحفظ األصل على المالك حفًظا لألصل
(3)

 . 

، وهو أنَّ األصل في النِّكاح  ارقبأن  قياس عقد النكاح على عقد اإلجارة قياس فاسد ؛ لوجود الف:  ويناقش

دة ينتهي إليها ، وهذا بخالف عقد اإلجارة الديمومة ة محد   ، فله مد 
(4)

 . 

تها ـ 2 وجة من األمراض يراد لحفظ صح  وج ، وهذا نفقة لها أنَّ عالج الزَّ ، ومن َثمَّ كان ثمنها عليها  ، ال للزَّ

 عليه ال
(5)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 76) حياة خفاجي . ، د النَّفقات في الشَّريعة اإِلسالميَّة:  انظر  (1)

 ؛(  6/461) ، النووي  روضة الطالبين ؛(  1/046) شرح الخرشي  ؛(  20/011) ، السرخسي  المبسوط:  انظر  (2)

 . ( 1/463) ، البهوتي  كشَّاف القناع

 . ( 6/461) روضة الطالبين :  انظر  (3)

 . ( 7/041) الكري  زيدان  عبد. ، د المفّصل في أحكام المرأة والبيت المسل :  انظر  (4)

 . ( 4/471) ، القرافي  الذَّخيرة:  انظر  (5)



 

31  

 ويناقش من وجهين
(1)

 : 

لالوجه األَ  وج فيما يجب عليه النَّفقة فيه:  وَّ ، بدليل وجوبها في المطعم  أَنَّه ال دليل على اشتراط حصول النَّفع للزَّ

 . ، ونفعها لها ال له ، والكسوة والمسكن

وجة باالنتفاع بالعالج:  الوجه الثَّاني ا ال ، وله تبًعا ، بل النَّفع لها أصالة ال يسل م اختصاص الزَّ فيه أنَّ  شك   ، فممَّ

ة زوجته وج ينتفع بصح  ر بمرضها الزَّ  . ، ويتضر 

ة إليها  ـ 3 وجة على زوجها من كسوة وطعام ومسكن إنما لزمت لوجود الحاجة المستمر  أنَّ النَّفقة الواجبة للزَّ

رورية غنى لإلنسان عنها والَّتي ال نَّفقة ، فال تدخل في ال ، وهذا بخالف نفقة العالج فليست من حاجاتها الضَّ

 الواجبة
(2)

 . 

، والنَّفقة الواجبة من مأكل ومشرب  بأن  الحاجة إلى الدواء مثل الحاجة إلى الغذاء أو أكثر:  ويمكن أن يناقش

وج في ماله من باب قياس  ، وعالج المرض يراد لحفظ النَّْفس وملبس ومسكن شرعت لحفظ النَّْفس ، فوجب على الزَّ

 . األولى

وج أنَّ  : القول الثَّاني وجة واجبة على الزَّ اهريَّة نفقة عالج الزَّ  ، وهو مذهب الظَّ
(3)

 ، وقال به بعض الفقهاء 
(4)

  ،

 : ، منها ولهم أدل ة

 . [ 04:  النِّساء ] { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }:  قوله تعالى:  من القرآن الكريم ـ 1

اللة وج لزوجته من المعروف لمعروفأنَّ اآلية نص  في وجوب المعاشرة با:  وجه الد  ، فكان  ، وعالج الزَّ

 واجًبا
(5)

 . 

 . [ 233:  البقرة ] { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }:  وقوله تعالى

ه وكسوتها بالمعروف:  وجه الداللة زق مصدر مضاف أنَّ هللا  أوجب على أب الولد رزق أم  ، فيعم  كل  ، والر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 147) أسماء الّرشيد . ، د األحكام الفقهيَّة ألمراض النِّساء والوالدة:  انظر  (1)

 . ( 00/214) ، العمراني  البيان:  انظر  (2)

 . ( 01/010) المحلّى :  انظر  (3)

 ؛ ( 2/444) والشَّوكاني في السَّيل الجّرار  ؛(  4/342) منح الجليل :  انظر. ابن عبد الحك  من المالكيَّة :  منه   (4)

وضة النّديّة  والّدكتور  ؛(  03/462) والشَّيخ محمَّد بن عثيمين في الشَّرح الممتع  ؛(  2/74) وصّديق حسن خان في الرَّ

حيلي في الفقه اإلسالمي وأدلّته   . ( 7/741 )وهبة الزُّ

 . ( 7/041) المفّصل في أحكام المرأة والبيت المسل  :  انظر  (5)
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زق  ، فيدخل في عمومه نفقة العالج أنواع الرِّ
(1)

 . 

وجة داخلة في هذا العموم ؛ ألن  هللا  سبحانه رد  ذلك إلى أعراف النَّاس :  ويناقش بأن ه ال يسل م أن نفقة عالج الزَّ

 ، وهي تختلف باختالف األزمنة واألمكنة وعاداتهم
(2)

 . 

نَّة النَّبوي ة ـ 2 ابقحد:  من السُّ ي أَْنت  َوَبُنوك  َما  )):  قال لها هللا   ، وفيه أنَّ َرُسولَ  يث هند بنت عتبة السَّ ُخذ 

 (( َيْكف يك  ب اْلَمْعُروف  
(3)

 . 

،  ، فيعم  كل  ما تحتاجه ، والمأمور بأخذه جاء بصيغة العموم أمرها بأخذ ما يكفيها أنَّ النَّبيَّ :  وجه الداللة

 ومن ذلك نفقة عالجها
(4)

 . 

ل:  ويناقش ليل األَوَّ  . بما نوقش به الدَّ

عام والشَّراب ـ 3 وجة المريضة على الطَّ وجة وشرابها قياس عالج الزَّ وج نفقة طعام الزَّ ،  ، فكما يجب على الزَّ

 ، بجامع أنَّ كال ً منهما يراد لحفظ النفس من الهالك فكذلك نفقة عالجها
(5)

 . 

فقة في حفظ النَّفس من الهالك بأن ه ال يسل م أنَّ :  ويناقش ، بل العلَّة هي الحبس لحق   العلَّة الَّتي وجبت ألجلها النَّ

وج  الزَّ
(6)

 . 

وجة على نفقة عالج األوالد ـ 4 ، فكذلك يجب على  ، فكما يجب على األب نفقة عالج أوالده قياس نفقة عالج الزَّ

وج نفقة عالج زوجته  ما، بجامع الوجوب في كل  منه الزَّ
(7)

 . 

، بخالف نفقة  بأن ه قياس مع الفارق ؛ ألن  نفقة األب على أوالده ال تجب إاِلَّ في حال إيساره وإعسارهم:  ويناقش

وجة فتجب مطلًقا  الزَّ
(8)

 . 

ة أدل ته:  التَّرجيح اجح في هذه المسألة هو القول الثَّاني ؛ لقو   عل ق ، وألن  هللا   ، وموافقتها لمقاصد الشَّريعة لعل  الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وضة النَّديّة :  انظر  (1)  . ( 2/74) الرَّ

 . ( 110) األحكام الفقهيَّة ألمراض النِّساء والوالدة :  انظر  (2)

 . 30سبق تخريجه ص   (3)

وضة النَّديّة  ؛(  3/404) بدائع الصنائع :  انظر  (4)  . ( 2/74) الرَّ

 . ( 7/744) الفقه اإلسالمي وأدلته  ؛(  2/444) السيل الجّرار :  انظر  (5)

 . ( 112) األحكام الفقهيَّة ألمراض النِّساء والوالدة :  انظر  (6)

 . ( 7/741) لفقه اإلسالمي وأدلته ا:  انظر  (7)

 . ( 3/63) تبيين الحقائق :  انظر  (8)
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فقة بالمعروف ى من األلم وتحتاج للمساعدة الطبي ة النَّ وج زوجته تتلو  ، ثمَّ  ، وليس من المعرف في شيء أن يجد الزَّ

ة عدم وجوب نفقتها عليه  . يمتنع عن ذلك بحج 

 : نفقة األقارب:  ثانيًا

 : وتنقسم إلى ثالثة أقسام

 : النفقة على األبناءأ ـ 

نَّة واإلجماع، وقد دل   وهي واجبة  . على مشروعي تها الكتاب والسُّ

 . [ 233:  البقرة ] { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }:  قوله تعالى:  فمن الكتاب ـ

اللة  . م، دون األ أنَّ اآلية دل ت على أنَّ مسؤولي ة نفقة االبن على المولود له وهو األب:  وجه الد 

نَّة ـ إ نَّ أََبا ُسْفَياَن َرُجلٌ :   ّللاَّ   َقالَْت ل َرُسول   )):  حديث عائشة ـ رضي هللا  عنها ـ أنَّ هند بنت عتبة:  ومن السُّ

ا ؟ َقالَ  َشح يحٌ  ّرً ْن َمال ه  س  ي أَْنت  َوَبُنوك  َما َيْكف يك  ب اْلَمْعرُ :  ، َفَهلْ َعلَيَّ ُجَناٌح أَْن آُخَذ م   (( وف  ُخذ 
(1)

 . 

اللة ص لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه ما يكفيها وولدها أنَّ النَّبيَّ :  وجه الد  ، ولو لم  رخ 

 . تكن النَّفقة واجبة لما جاز أخذ مال الشَّخص بغير إذنه

ا اإلجماع جل يجب عليه نفقة أوالد:  أمَّ  ه الَّذين ال مال لهمفقد حكى ابن المنذر اإلجماع على أنَّ الرَّ
(2)

 . 

 ، وهي ويشترط لوجوب النَّفقة على األوالد ثالثة شروط
(3)

 : 

 . ، والموسر مستغن عن المواساة أن يكون الولد فقيًرا ؛ ألن  نفقة القرابة واجبة على سبيل المواساة ـ 1

فقة بكسبه، وذلك ألن  القادر على الكسب مستغنًيا ع أن يكون الولد عاجًزا عن الكسب ـ 2 فقة  ن النَّ ، فال تجب له النَّ

غر:  ، منها ، والعجز عن الكسب يتحق ق بصفات على غيره كالعمى والش لل ) ، والمرض  ، واألنوثة الصِّ

 ، وطلب العلم  ( والجنون

عليه ؛ ، فال نفقة  ، فإن كان عاجًزا عن الكسب ، أو قدرة على الكسب أن يكون األب قادًرا على اإلنفاق بيسار ـ 3

فقة على من تجب له النَّفقة  . ألنَُّه ال ُيعقل إيجاب النَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 30سبق تخريجه ص   (1)

 . ( 42) اإلجماع :  انظر  (2)

 . ( 1/441 )قناع كشَّاف ال ؛(  01/77) الحاوي الكبير  ؛(  4/214) مواهب الجليل  ؛(  4/34) بدائع الصنائع :  انظر  (3)
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 :النفقة على اآلباءب ـ 

نَّة واإلجماع وهي واجبة  . ، وقد دل  على مشروعي تها الكتاب والسُّ

   [ 23:  اإلسراء ] { وَقَضَى رَبُّكَ أَال تَعْبُدُوا إِال إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا }:  قوله تعالى:  فمن الكتاب -0

 . اإلنفاق عليهما عند حاجتهما ى الوالدينمن اإلحسان إلأن : وجه الداللة

 . [ 01:  لقمان ] { وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا }:  وقوله تعالى

اللة ،  ي وجوده بال نفقة، ثمَّ يترك من كان سبًبا ف أَنَّه ليس من المعروف أن يعيش الولد في نعم هللا  :  وجه الدِّ

 . فاإلنفاق عليهما من المعروف الَّذي أمر هللا  به

نَّة -2 ْن  )):   هللا ِ  قال َرُسولُ :  حديث عائشة ـ رضي هللا  عنها ـ أَنَّها قالت:  من السُّ ُجلُ م  إ نَّ أَْطَيَب َما أََكلَ الرَّ

ْن َكْسب ه   َكْسب ه    (( ، َوإ نَّ َولََدهُ م 
(1)

 . 

ال  . أنَّ نفقة األب واجبة على ابنه ؛ ألن  ماله مال ألبيه:  لةوجه الد 

ا من اإلجماع -3 ، وابن قدامة وغيرهم ـ على أنَّ نفقة  ، وابن حزم فقد نقل جمع من أهل العلم ـ كابن المنذر:  أمَّ

 ، وال مال واجبة في مال واجبة في مال الولد كسب لهما الوالدين الفقيرين الَّذين ال
(2)

 . 

 لوجوب النَّفقة على الوالدين ثالثة شروط ويشترط
(3)

 : 

 . أن يكون األب فقيًرا ـ 1

 . أن يكون عاجًزا عن االكتساب ـ 2

 . ، أو قادًرا على التكس ب أن يكون االبن موسًرا بمال ـ 3

 : جـ ـ نفقة ذوي األرحام

ات، وا ، كاإلخوة واألخوات ما عدا الفروع واألصول من األقارب:  والمقصود بهم ، واألخوال  ألعمام والعم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وابن حبّان  ؛(  2037 )وابن ماجه برق   ؛(  4412) والنسائي برق   ؛(  24132) أخرجه اإلمام أحمد في المسند رق    (1)

 . وصّححه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه ؛(  6146) والبيهقّي في الكبرى رق   ؛(  01/73 )

 . ( 4/216) المغني  ؛(  74) ، ابن حزم  مراتب اإلجماع ؛(  74) ، ابن المنذر  اإلجماع:  انظر  (2)

اإلنصاف  ؛(  3/446) مغني المحتاج  ؛(  2/122) حاشية الدسوقي  ؛(  2/674) حاشية ابن عابدين :  انظر  (3)

( 4/342 ) . 
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 والخاالت
(1)

 . 

فقة عليهم  : ، على ثالثة أقوال وقد اختلف الفقهاء في وجوب النَّ

ل فقة ال تجب لهم وال عليهم مطلًقا : القول األَوَّ افعي ة والمشهور من مذهب  أنَّ النَّ ، وهو مذهب المالكيَّة والشَّ

 الحنابلة
(2)

 . 

 : واستدلُّوا بأدل ة منها

فقة إاِلَّ بدليل ـ 1  ، وال يوجد دليل صريح في ذلك أنَّ األصل عدم وجوب النَّ
(3)

 . 

فقة لهم كما سيأتي في أدل ة المذاهب األخرى:  ويمكن أن يناقش  . بأن  هناك أدل ة توجب النَّ

كاة لهم ـ 2 ، ولذا ال تجب  ي العاقلة، وال يدخلون ف أنَّ قرابة ذوي األرحام ضعيفة ؛ بدليل أَنَّها ال تمنع من دفع الزَّ

 بهذه القرابة نفقة
(4)

 . 

حم المحرم : القول الثَّاني فقة تجب على ذي الر  ، وال تجب  ، وابن األخت ، كالخال ، وإن لم يكن وارًثا أنَّ النَّ

حم غير المحرم حتى لو ورث  ، وهو مذهب الحنفيَّة ، كابن الخال على ذي الر 
(5)

 . 

 : واستدلُّوا بأدل ة منها

حم المحرم مثل ذلك : )  في قول هللا  تعالى قراءة ابن مسعود   -0  (وعلى الوارث ذي الر 
(6)

 . 

حم المحرم ؛ ألن  قوله :  وجه الداللة زق ( مثل ذلك ) أنَّ اآلية دل ت على إيجاب النَّفقة على ذي الر  عائد إلى الرِّ

ل اآلية  والكسوة المذكورة في أوَّ
(7)

 . 

 : ونوقش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 2/01) العذب الفائض  ؛(  4/076) شرح الخرشي :  انظر  (1)

 . ( 4/341) اإلنصاف  ؛(  2/061) ، الشيرازي  المهذب ؛(  2/624)  ، ابن عبد البرّ  الكافي:  انظر  (2)

 . ( 3/374) ، ابن قدامة  الكافي ؛(  00/442) الحاوي الكبير :  انظر  (3)

 . ( 00/442) الحاوي الكبير :  انظر  (4)

 . ( 4/32) بدائع الصنائع :  انظر  (5)

 . ( 2/47) وصاحب الهداية  ؛(  3/64) ذكر هذه القراءة صاحب تبيين الحقائق   (6)

 . المراجع السَّابقة:  انظر  (7)
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 ، وليس النَّفقة تحريم اإلضرار باألم( مثل ذلك : )  مراد بقولهأنَّ ال ـ 1
(1)

 . 

وجة ـ 2  ، وليست في نفقة األقارب أنَّ اآلية في نفقة الزَّ
(2)

 . 

ة ـ 3 ة مختلف في االحتجاج بها أنَّ هذه القراءة شاذ  اذ   ، والقراءة الشَّ
(3)

 . 

فقة تجب على ذوي األرحام  : القول الثَّالث ،  ، وهو رواية في مذهب الحنابلة مطلًقا حتى ولو لم يرثواأنَّ النَّ

اهري ة واختيار شيخ اإلسالم ابن َتْيِميَّة  ، ومذهب الظَّ
(4)

 . 

 : واستدلُّوا بأدل ة منها

 . [ 71:  األنفال ] { وَأُولُو األَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ }:  قوله تعالى ـ 1

اللة  ، وإذا كان كذلك ؛ دل  على وجوب  دل ت على أنَّ ذوي األرحام أولى وأحق  ببعضهم أنَّ اآلية:  وجه الد 

فقة فيما بينهم  النَّ
(5)

 . 

 : ونوقش 

 ، بل المراد العصبة أو سائر القرابة أ ـ بأن ه ليس المراد بذوي األرحام غير الوارثين 
(6)

 . 

فقة   وارث باإلسالم والهجرة وقصره على سبب القرابة، بل في َنْسخ التَّ  ب ـ أنَّ هذه اآلية ليست في النَّ
(7)

 . 

 . [ 26:  اإلسراء ] { وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ }:  قوله تعالى ـ 2

اللة   ، ومن حق هم النَّفقة عليهم ، وقد أمر هللا  بإيتائهم حق هم أنَّ ذوي األرحام من القرابة:  وجه الد 
(8)

 . 

، يدل  لذلك أَنَّه ضم  إليهم   هللا   ، بل قرابة َرُسولِ  القرابة في اآلية قرابة الش خصبأن ه ليس المراد ب:  ونوقش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 3/064) الجامع ألحكام القرآن :  انظر  (1)

 . ( 204) ، الشوكاني  فتح القدير:  انظر  (2)

 . ( 2/036) ، ابن النّجار  شرح الكوكب المنير ؛(  2/21) ، الطّوفي  شرح مختصر الروضة:  انظر  (3)

 . ( 01/011) المحلّى  ؛(  01/311) مجموع الفتاوى  ؛(  4/341) اإلنصاف  : انظر  (4)

 . ( 01/311) مجموع الفتاوى :  انظر  (5)

 . ( 4/14) الجامع ألحكام القرآن :  انظر  (6)

 . ( 00/443) الحاوي الكبير :  انظر  (7)

 . ( 01/014) المحلَّى :  انظر  (8)
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بيل بيل المسكين وابن الس   ، والش خص ال تجب عليه نفقة المساكين وأبناء الس 
(1)

 . 

كَ :  َيا َرُسولَ ّللاَّ  َمْن أََبرُّ ؟ َقالَ  )):   ما ورد أنَّ رجالً قال للنَّبيِّ  ـ 3 كَ  أُمَّ كَ  ، ُثمَّ أُمَّ ، ُثمَّ األَْقَرَب  ، ُثمَّ أََباكَ  ، ُثمَّ أُمَّ

 (( َفاألَْقَربَ 
(2)

 . 

اللة   وجوب النَّفقة عليهم:  ، ومن ذلك أنَّ فيه األمر ببر  األقارب ومنهم ذوي األرحام:  وجه الد 
(3)

 . 

فقة، إذ ال بأن ه ليس صريًحا في وجوب النَّفقة عليهم:  ويمكن أن يناقش  لة  بر  أعم  من النَّ ، فيطلق على الصِّ

 . ، ونحو ذلك واإلحسان

 : التَّرجيح

ريح في المسألة ليل الصَّ ل ؛ لعدم الدَّ اجح القول األَوَّ فقة لعل  الرَّ ، وما استدل  به من  ، وألن  األصل عدم وجوب النَّ

 . أوجب النَّفقة فأدل ته ليست صريحة

 القائلين بها شروط وجوب نفقة ذوي األرحام عند
(4)

 : 

، أو غير ذلك من  ، أو مقطوع اليدين كما لو كان به عاهة أعمى. أن يكون القريب عاجًزا عن الكسب  ـ 1

 . العوارض الَّتي تمنع من االكتساب

لة ـ 2 لة تجب على الغني ال على الفقير أن يكون المنفق موسًرا ؛ ألن  وجوب النَّفقة بطريق الصِّ  . ، والصِّ

ْينا ـ 3 ين ت حاد الدِّ فقة بين المسلم والكافر الختالف الدِّ  . ، فال تجري النَّ

 : نفقة المماليك والبهائ :  ثالثًا

، ونفقة بهائمه من علفها وسقيها وما  ، وسكنى بالمعروف فيجب على المكل ف نفقة مماليكه من قوت وكسوة

 . ، وهذا خارج عن دائرة البحث يصلحها

قة أن : ما سبقفتلخص م وجة المعو  ، كما  ، ويشمل ذلك نفقة عالجها وتأهيلها على زوجها مطلًقا واجبة نفقة الزَّ

ق على أبيه إذا كان االبن معسًرا عاجًزا عن الكسب ،  ، ولدى أبيه القدرة على اإلنفاق عليه تجب نفقة االبن المعو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 00/443) الحاوي الكبير :  انظر  (1)

صحيح اإلسناد :  والحاك  في المستدرك وقال ؛(  0447) والترمذي رق   ؛(  1034) أخرجه أبو داود رق    (2)

نن الكبرى  ؛ ( 4/066 ) واأللباني في إرواء  ؛(  4/01) ، وحّسنه ابن حجر في التَّلخيص الحبير  ( 4/2والبيهقّي في السُّ

 . ( 7/233) الغليل 

 . ( 1/143) لمعاد زاد ا:  انظر  (3)

 . ( 1/442) كشَّاف القناع  ؛(  3/64) تبيين الحقائق :  انظر  (4)
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 . عن االكتسابوتجب نفقة األب المعوق على أبنائه الموسرين إذا كان فقيًرا عاجًزا 

ابع كاة:  المطلب الرَّ  : حّق الزَّ

كاة يادة : ، لغة الزَّ  النَّماء والزِّ
(1)

 . 

 (( ، في وقت مخصوص ، لطائفة مخصوصة حق  واجب في مال مخصوص )) : واصطالًحا
(2)

 . 

قين كاة مورد اقتصادي مستمر  لكفالة المعوَّ  : ، واستحقاقهم لها يأتي من مصرفين رئيسين والزَّ

ل  : مصرف الفقراء والمساكين:  أ ـ المصرف األَوَّ

كاة ل مصارف الزَّ ها وهي أوَّ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكنِيِ  }:  بهم في قوله تعالى اهلل، وقد ابتدأ  ، وأهم 
:  التَّوبة ] { نيَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌوَالْعَامِلِنيَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِ

كاة باسم الفقر والمسكنة هو أحد ثالثة.  [ 61  والمستحق  للزَّ
(3)

 : 

 . من ال مال وال كسب له أصالً  ـ 1

 . %11، وهو ما دون  ، أي ال يبلغ نصف الكفاية فاية أسرتهمن له مال أو كسب ال يقع موقًعا من كفايته وك ـ 2

 . ، ولكن ال يجد تمام الكفاية وأكثر من كفايته وكفاية أسرته %11من له مال أو كسب يسد   ـ 3

ق ال مال له أصالً  كاة ، أو ماله دون كفايته فإذا كان المعوَّ ، ويعطى منها بقدر ما تحصل به  ، فهو مستحق  للزَّ

وام الكفاية  . على الدَّ

 :ومما يتعلق بأحكام إعطاء الفقراء والمساكين المعوقين من الزكاة ، المسألتين التاليتين

قين الفقراء والمساكين:  المسألة األولى كاة لبناء مساكن للمعوَّ  : حكم صرف الزَّ

كاة ج حكم هذه المسألة على مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين من الزَّ  : ء في ذلك أقوال ثالثة، وللفقها يتخر 

ل  ، وهذا مذهب الحنفيَّة ، فإن أعطي قدره أو أكثر جاز مع الكراهة أَنَّه يعطى أقل  من النِّصاب : القول األَوَّ
(4)

 . 

تهم  أنَّ إعطاء الفقير نصاًبا يجعله غني ًا:  وحج 
(1)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاح :  انظر  (1)  . (زكا ) ماّدة (  0242) القاموس المحيط  ؛(  214) المصباح المنير  ؛(  414) الصِّ

 . مع كشَّاف القناع(  2/061) اإلقناع   (2)

كاة:  انظر  (3)  . ( 2/144 )، القرضاوي  فقه الزَّ

 . ( 2/313) حاشية ابن عابدين  ؛(  2/44) بدائع الصنائع :  انظر  (4)
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، وال مانع  إِنَّه ال يتحق ق غناه إاِلَّ بعد القبض، ثمَّ لو حصل ف بعدم التَّسليم بحصول اإلغناء بهذا المقدار:  ويناقش

كاة  من إغنائه عن الفقر من الزَّ
(2)

 . 

كاة ما يكفيه ويكفي من يعول سنة كاملة : القول الثَّاني  ، وهو مذهب المالكيَّة أَنَّه ُيعطى من الزَّ
(3)

، وقول  

افعيَّة  للشَّ
(4)

 ، ومذهب الحنابلة 
(5)

 . 

تهم ر كل  حولأن وجوب الزَّ :  وحج   ، فينبغي أن يأخذ ما يكفيه إلى مثله كاة يتكر 
(6)

 . 

كاة كل  حول قد بأن ه:  ونوقش كاة يغنيه عن زكاة األعوام  ال يتمك ن من أخذ الزَّ ، كما أنَّ أخذه ما يكفيه من الزَّ

 ، فيستفيد منها غيره من الفقراء القادمة
(7)

 . 

كا : القول الثَّالث وامأَنَّه يعطى من الزَّ افعي ة ة ما تحصل به الكفاية على الد   ، وهو مذهب الشَّ
(8)

، ورواية عند  

 الحنابلة
(9)

حه ابن َتْيِميَّة   ، ورج 
(10)

 . 

لَ :  إ نَّ اْلَمْسأَلََة لَ َتح لُّ إ لَّ ألََحد  َثالَثة   )):  قال  هللا   أنَّ َرُسولَ  حديث قبيصة بن ُمَخاِرق  :  ودليلهم  َرُجل  َتَحمَّ

كُ  َحَمالَةً  يَبَها ُثمَّ ُيْمس  ، َفَحلَّْت لَُه اْلَمْسأَلَُة َحتَّى  ، َوَرُجلٌ أََصاَبْتُه َجائ َحٌة اْجَتاَحْت َمالَهُ  ، َفَحلَّْت لَُه اْلَمْسأَلَُة َحتَّى ُيص 

ْن َعْيش  ـ يَب ق َواًما م  ْن َعْيش  :  أَْو َقالَ  ُيص  َداًدا م  ْن ، َوَرُجلٌ أََصاَبْتُه فَ  ـ س  ي اْلح َجا م  ْن َذو  اَقٌة َحتَّى َيقُوَم َثالَثٌة م 

ه   ْن َعْيش  ـ لََقْد أََصاَبْت فاُلًنا َفاَقةٌ :  َقْوم  يَب ق َواًما م  ْن َعْيش  :  أَْو َقالَ  ، َفَحلَّْت لَُه اْلَمْسأَلَُة َحتَّى ُيص  َداًدا م  ـ َفَما  س 

َن اْلَمْسأَلَة  َيا َقب يَصُة سُ  َواُهنَّ م   (( ْحًتا َيأُْكلَُها َصاح ُبَها ُسْحًتاس 
(11)

 . 

اللة ة وال مقدار أجاز المسألة للمحتاج حتى يصيب ما يسد  حاجته أنَّ النَّبيَّ :  وجه الد  ،  ، من غير تقييده بمد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 . ( 2/44) بدائع الصنائع :  انظر  (1)

 . المرجع السَّابق:  انظر  (2)

 . ( 2/201) شرح الخرشي  ؛(  2/343) مواهب الجليل :  انظر  (3)

 . ( 3/014 )مغني المحتاج  ؛(  2/324) روضة الطالبين :  انظر  (4)

 . ( 0/413) شرح منتهى اإلرادات  ؛(  2/244) كشَّاف القناع :  انظر  (5)

 . ( 2/244) كشَّاف القناع :  انظر  (6)

كاة:  انظر  (7)  . ( 314) عبد هللّا الغفيلي . ، د نوازل الزَّ

 . ( 6/014) نهاية المحتاج  ؛(  2/324) روضة الطالبين :  انظر  (8)

 . ( 3/334) اإلنصاف  ؛(  2/244) فروع ال:  انظر  (9)

 . ( 016) االختيارات الفقهيَّة :  انظر  (10)

 . ( 0144) أخرجه مسل  برق    (11)
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وام  فدل  على إعطائه ما تحصل به الكفاية على الد 
(1)

 . 

اجح ـ وهللا  أعلم ـ كاةأن يوكل األمر إلى م :والرَّ ، فيحرص على تقسيمها على أشد  النَّاس  ن يتول ى توزيع الزَّ

كاة فائض ؛ جاز دفعها للفقير حتى تخرجه إلى حد  الغنى ، ثمَّ من يليهم حاجة ، وذلك بأن يعطى  ، فإن كان في الزَّ

وام احدة بدون ضرر على ، فإن أمكن أن ترفع دفعة و ، وذلك أنَّ مقصود الشَّارع رفع حاجة المحتاج كفايته على الد 

ر عليه كل  عام ، فذلك جائز شرًعا غيره كاة أن تتكر   . ، وليس من مقاصد الشَّارع في الزَّ

كاة لبناء أو شراء مساكن للفقراء والمساكين قين وبناء على ذلك فيجوز صرف الزَّ ،  ، وخصوًصا إذا كانوا معو 

الية وابط التَّ  لكن ينبغي مراعاة الضَّ
(2)

 : 

 . ، بال إسراف وال إقتار ون قيمة البيت مناسبةأن تك ـ 1

م ؛  ، كالغذاء والكساء أال  توجد مصارف ضروري ة عاجلة تقتضي صرف األموال إليها ـ 2 ، فإن وجدت فإنها تقد 

 . ألن  الحاجة إليها أشد  من الحاجة إلى شراء بيت قد يستغني صاحبه عنه باإليجار

كا: الثانية  مسألةال قين الفقراءحكم صرف الزَّ  : ة لعالج للمعوَّ

كاة  العالج يدخل ضمن مفهوم الكفاية الَّتي اختلف الفقهاء حول الحد  المستحق  للفقير منها ، فيكون حكم صرف الزَّ

كاة وام في ذلك مبني ًا على مسألة مقدار ما يعطى الفقير من الزَّ اجح أن يعطى قدر كفايته على الدَّ ، ولكن ينبغي  ، والرَّ

وابط التَّاليةأن يض  بط ذلك بالضَّ
(3)

 : 

اًنا ـ 1 كاة لعالجه أالَّ يتوف ر عالجه مج  ان مقامه ، فإن توف ر فال يجوز صرف الزَّ  . ، لقيام العالج بالمج 

ا ما كان من قبيل الكمالي ات أو األمراض . أن يكون العالج لما تمس  الحاجة إلى معالجته من األمراض  ـ 2 أمَّ

ائ َها ليست من  عة الَّتي ال يلحق الشَّخص بتركها ضرراليسيرة الشَّ كاة فيها ؛ ألنَّ ، فال يجوز صرف الزَّ

 . الحاجات األساسي ة الَّتي يحتاجها الفقير

، وما زاد عن ذلك فهو من  أن يراعى في تكاليف العالج عدم اإلسراف والتَّبذير ؛ ألن  القصد هو دفع المرض ـ 3

رف المنهي  عنه  . الس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 6/071) المجموع شرح المهذب :  انظر  (1)

كاة:  انظر  (2)  . ( 366ـ  361) عبد هللّا الغفيلي . ، د نوازل الزَّ

 . ( 371) المرجع السَّابق :  انظر  (3)
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 : ((في سبيل هللّا  ))مصرف :  لمصرف الثَّانيب ـ ا

ة  قين ومشلولين ومجذومين وأصحاب أمراض مزمنة-جعل بعض الفقهاء ذوي االحتياجات الخاص  من  -من معو 

كاة باعتبار أَنَّهم داخلون في مشموالت مصرف  هري  لعمر  (( في سبيل هللا ))المستحق ين للزَّ ، وقد ورد في رسالة الزُّ

كاة لعزيز ـبن عبد ا نَّة في الزَّ منى والمقعدين )):  ـ وهو يبي ن له مواضع السُّ ، ونصيًبا لكل  مسكين به  إن  فيها نصيًبا للز 

 . (1) (( عاهة ال يستطيع عيلة وال تقليًبا في األرض

 . ((في سبيل هللا   ))والحكم في هذه المسألة ينبني على معرفة المراد بمصرف 

ن يشملهم هذا المصرفوقد ات فق الفقهاء ع  لى أنَّ الغزاة ممَّ
(2)

 : واختلفوا فيما عدا ذلك إلى خمسة أقوال.  

ل  ، وهو قول أبي ُيوسف من الحنفيَّة أنَّ المراد بمصرف في سبيل هللا  هو الغزو : القول األَوَّ
(3)

، و مذهب  

 المالكيَّة
(4)

افعي ة   ، والشَّ
(5)

 قدامة، ورواية عند الحنابلة اختارها ابن  
(6)

 . 

، فيحمل هذا  ، وأكثر ما جاء في القرآن هو من ذلك أنَّ المراد من سبيل هللا  عند اإلطالق هو الغزو:  دليلهم

 المصطلح على المعهود الجاري في الشَّريعة
(7)

 . 

 ى العموم، وهو يدل  عل ، فالواجب عند عدم النَّقل الشَّرعي  األخذ بالمعنى الل غوي   م التَّسليمبعد:  ونوقش
(8)

 . 

د بن الحسن من الحنفيَّة ، والحج  والعمرة المراد به الغزو : القول الثَّاني  ، وهو قول محمَّ
(9)

، ومذهب  

 الحنابلة
(10)

 . 

ا َمَع َرُسولِ :  عنها ـ قالت اهللحديث أم  معقل ـ رضي :  ودليلهم ِ  َكاَن أَُبو َمْعَقل  َحاج ً ا َقِدَم َقالَتْ   هللاَّ  ، َفلَمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 0/17) ، ألبي عبيد القاس  بن سالّم  األموال   (1)

 . ( 2/017) كشَّاف القناع  ؛(  2/320) روضة الطالبين  ؛(  3/044) الذخيرة  ؛(  2/73) بدائع الصنائع :  انظر  (2)

 . ( 3/261) حاشية ابن عابدين  ؛(  2/73) بدائع الصنائع :  انظر  (3)

 . ( 2/204) شرح الخرشي  ؛(  3/044) الذَّخيرة :  انظر  (4)

 . ( 2/320) روضة الطالبين  ؛(  2/62) العزيز شرح الوجيز :  انظر  (5)

 . ( 2/017) كشَّاف القناع  ؛(  4/326) المغني :  انظر  (6)

 . ( 6/211) ، النَّووّي  المجموع:  انظر  (7)

وضة النديّة :  انظر  (8)  . ( 0/216) الرَّ

 . ( 3/261) حاشية ابن عابدين  ؛(  2/73) ئع الصنائع بدا:  انظر  (9)

 . ( 2/017) كشَّاف القناع  ؛(  2/602) الفروع :  انظر  (10)
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ةً :  َمْعَقل   أُمُّ  ِ :  ، َفَقالَتْ  ، َفاْنَطلََقا َيْمِشَياِن َحتَّى َدَخالَ َعلَْيهِ  َقْد َعلِْمَت أَنَّ َعلَيَّ َحجَّ ةً  َيا َرُسوَل هللاَّ ، َوإِنَّ  ، إِنَّ َعلَيَّ َحجَّ

ِ  ، َجَعْلُتُه ِفي َسبِيلِ  َصَدَقتْ :  ، َقاَل أَُبو َمْعَقل   َمْعَقل  َبْكًرا ألَِبي ِ  ، َفَقاَل َرُسولُ  هللاَّ ُه  )):   هللاَّ َها َفْلَتُحجَّ َعلَْيه  ؛ َفإ نَّ أَْعط 

 (( ف ي َسب يل  ّللاَّ  
(1)

 . 

ة:  ونوقش  بأن  الحديث ضعيف ال تقوم به حج 
(2)

 . 

اعات : القول الثَّالث  ، وهو منسوب لبعض الفقهاء أنَّ المراد به جميع القُرب والطَّ
(3)

ثير من وقال به ك.  

 المعاصرين
(4)

 . 

 ، وال دليل على ذلك ، فال يجوز قصره على بعض أفراده إاِلَّ بدليل صحيح أنَّ اللَّفظ عام:  ودليلهم
(5)

 . 

، كما أَنَّه يلزم منه أن يكون كل  مصل  وصائم  ، فهذا العموم مقي د بظاهر االستعمال بأن  ذلك غير مسل م:  ونوقش

كا ق مستحق ًا للزِّ  ، وال قائل بذلك ةومتصد 
(6)

 . 

ابع ة : القول الرَّ  ، وهو قول بعض المعاصرين أنَّ المراد به جميع مصالح المسلمين العام 
(7)

 . 

 ، والخير الشَّامل في القرآن غير معنى البر  العام ((في سبيل هللا   ))أَنَّه ال يعرف لكلمة :  ودليلهم
(8)

 . 

دة، فقد جاء بأن  ذلك غير مسل م:  ونوقش  ، والجهاد هو أكثر ما وردت فيه ت لمعان  متعد 
(9)

 . 

القتال في سبيل :  ، فيشمل ذلك (جهاد اليد والمال واللسان ) أنَّ المراد بذلك الجهاد بمعناه العام  : القول الخامس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 6/371) وأحمد  ؛(  0444) أخرجه أبو داود برق    (1)

اية     . ((، وإبراهي  بن مهاجر متكلّ  فيه  فيه رجل مجهول )):  ( 2/314) وقال في نصب الرَّ

 . ( 6/211) ، النَّووي  المجموع:  نظرا  (2)

ازي في تفسيره  عزاه القفّال لبعض الفقهاء ول  يسّمه   (3)  . ( 06/41) ، كما نقل ذلك عنه الرَّ

وهذا قول قلّة  )):  عن هذا القول(  4) في دورته الثَّامنة قرار رق  اإلسالمي  ي برابطة العال مجمع الفقهالجاء في قرار   (4)

 . (( ، وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأّخرين ّدمينمن المتق

كاة:  انظر  (5)  . ( 441) ، الغفيلي  نوازل الزَّ

 . المرجع السَّابق:  انظر  (6)

د شلتوت في اإلسالم عقيدة وشريعة مووالشَّيخ مح ؛(  01/114) ممَّن قال به السيّد محمَّد رشيد رضا في تفسير المنار   (7)

( 024 ) . 

كاة :  انظر  (8)  . ( 441) نوازل الزَّ

 . المرجع السَّابق:  انظر  (9)
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عوة إلى هللا   هللا    ، وهو ما صدر به قرار المجمع الفقهي برابطة العالم اإلسالمي ، والد 
(1)

لن دوة األولى لقضايا ، وا 

كاة المعاصرة  الزَّ
(2)

 . 

 : ودليله 

دقات -0  اهر من أسلوب الحصر في آية الصَّ ،  أنَّ إرادة المعنى الخاص وهو الجهاد وما كان في معناه هو الظَّ

 ، وهذا ينافي أسلوب حصر المصارف في ثمانية أصناف فالتَّعميم يشمل جهات كثيرة
(3)

 . 

عوة سالم ال يقتصر على الغزوأنَّ الجهاد في اإل -2   ، بل يشمل جهاد الكلمة والد 
(4)

 . 

عوة إلى هللا  لو لم تكن داخلة في معنى الجهاد بالن ص   -3  ، فكالهما يراد لنصرة  ، لوجب إلحاقها قياًسا أنَّ الدَّ

ين  الدِّ
(5)

 . 

اجح  : والرَّ

ة أدل ته ،  ، مع المعنى العام للمصطلح سلوب الحصر في اآلية، وألنَّه يتحق ق به الجمع بين أ القول الخامس ؛ لقو 

، ال يخرج به عن  ، وإنَّما هو تخصيص مع توسيع للمعنى بما يفيد عدم التَّخصيص الضي ق أو التَّعميم الواسع

د المعنى اللغوي االستعمال الشَّرعي    ، وال يقتصر به على مجر 
(6)

 . 

قون في هذا ا ،  ، إاِلَّ إذا وجد المعنى المقتضي لدخولهم لمصرف بهذا االعتباروبناء على ذلك فال يدخل المعوَّ

 . ، أو دعاًة إلى هللا   وهو كونهم مجاهدين

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، القرار الخامس ، الّدورة التَّاسعة قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي:  انظر  (1)

كاة المعاصرة :  انظر  (2)  . ( 21) فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزَّ

كاة:  انظر  (3)  . ( 2/616) ، القرضاوي  فقه الزَّ

 . ( 2/616) المرجع السَّابق :  انظر  (4)

 . المرجع السَّابق:  انظر  (5)

كاة :  انظر  (6)  . ( 441) نوازل الزَّ
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ابع  المبحث الرَّ

قين التَّعليميَّة واالجتماعيَّة  حقوق المعوَّ

ل  : حّق التَّعلي :  المطلب األَوَّ

قمعوًقا كان أ - نيعتبر حق  التَّعليم من أهم  حقوق اإلنسا ق- و غير معو  ، كي  ، بل إنَّه أوكد لإلنسان المعوَّ

 . ، ونيل حقوقه يستطيع مسايرة أقرانه

ق بين فئة وأخرى ر حق ًا فإِنَّ ذلك يشمل الجميع واألصل في أحكام الشَّريعة اإلِسالميَّة أن ال تفر  ،  ، وعندما تقر 

الَّة على مشروعيَّة حق  التَّعل ق بين فئة يم لوالنُّصوص الشَّرعيَّة الدَّ  وأخرىإلنسان ال تفر 
(1)

 . 

سول ، وأولته مكانة رفيعة وقد اهتم ت الشَّريعة اإلِسالميَّة بالعلم ل خطاب للرَّ كان في الحث  على   ، ويكفي أوَّ

 . العلم وطلبه

عَلَّمَ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * أْ وَرَبُّكَ األَكْرَمُ اقْرَ* خَلَقَ اإلِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  }:  يقول تعالى
 . [ 1ـ  0:  العلق ] { اإلِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

د مكانة العلم عندما يقسم هللا  تعالى بالقلم :  القلم ] { ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ }:  ، فيقول  ، وهو أداة العلم وتتأك 

ل إلى اكتساب العلم من  رون يشمل كل  فنون الكناية والتَّعبير، ولفظ يسط [ 0 ، وكل  آلة أو نظام استحدث للتوص 

 ، أو مرئي ة وسائل مقروءة أو مكتوبة أو مسموعة
(2)

 . 

نَّة النَّبويَّة د   )):  قال  حديث معاوية:  ، منها هناك أحاديث كثيرة وردت في فضل العلم وأهله :ومن السُّ َمْن ُير 

 ُ
ين  ّللاَّ  ((  ب ه  َخْيًرا ُيَفقِّْهُه ف ي الدِّ

(3)
ُس ف يه   )):  قال  هللا أنَّ َرُسولَ   ، وحديث أبي هريرة  يًقا َيْلَتم  َوَمْن َسلََك َطر 

ة   يًقا إ لَى اْلَجنَّ ُ لَُه ب ه  َطر 
ْلًما َسهَّلَ ّللاَّ  (( ع 

(4)
 . 

قين خصوًصا عاتب    –هللا  بن أم  مكتوم إلعراضه عن تعليم عبد  سبحانه رسوله اهللوفيما يتعل ق بتعليم المعوَّ

اعة -وهو من المعوقين قين في  ، وانشغاله بدعوة كف ار قريش في آيات تتلى إلى قيام السَّ ، وفي هذا تقرير لحق  المعوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قين في النِّظام الّسعودي:  انظر  (1)  . ( 31) ، عبد هللّا الدهش  حقوق المعوَّ

 . ( 24/74) ، محمَّد حجازي  التَّفسير الواضح:  انظر  (2)

 . ( 0137) ومسل  برق   ؛(  3006) ري برق  أخرجه البخا  (3)

 . ( 2644) أخرجه مسل  برق    (4)
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* عَبَسَ وَتَوَلَّى  }:  انه، يقول سبح ، وال جنس دون آخر ، وأن  العلم ال ينبغي أن يخص  به طائفة دون أخرى التَّعليم
وَمَا عَلَيْكَ أَال * فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى * أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى * أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى * أَنْ جَاءَهُ األَعْمَى 

 . [ 01ـ  0:  عبس ] { فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى* خْشَى وَهُوَ يَ* وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى * يَزَّكَّى 

، بل يساوي فيه  أن ال يخص  باإلنذار أحًدا  ومن ههنا أمر هللا  تعالى رسوله )):  ـ اهلل رحمه يقول ابن كثير ـ

عيف ادة والعبيد ، والفقير والغني   بين الشَّريف والضَّ جال والنِّساء ، والسَّ غار  ، والرِّ ، ثمَّ هللا  تعالى  والكبار، والصَّ

امغة في ذلك يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ة الد   (( ، وله الحكمة البالغة والحج 
(1)

 . 

قين التَّعليميَّة ما يلي  : ومن أهّ  ما يتفّرع عن حقوق المعوَّ

،  ( برايل )م بطريقة ، فإن كانوا من ذوي اإلعاقة البصري ة ؛ كتبت مناهجه حق هم في تسهيل طرق التَّعليم لهم -0 

بون على التَّعامل بلغة اإلشارة معيَّة ؛ ُخصِّص لهم معل مون مدر  كما . ، وهكذا  وإن كانوا من ذوي اإلعاقة السَّ

 . مسؤولة عن شؤونهم وحاجاتهم في كل جهة تعليمية ينبغي أن تخص ص وحدة إداري ة

راسيَّة لهم  -2  راسة ، بوضع منزلقات ضرورة تأهيل الفصول الدِّ ، وتخصيص مواقف  تسه ل وصولهم لقاعات الدِّ

في حالة اإلعاقة البصري ة ـ وإرشادهم وذلك  لهم يقوم بالكتابة عنهم ـ  شخصي ، وتخصيص ُمرافق لهم

 . وداللتهم

قين -3   . ، ودعم هذه البحوث ونشرها إنشاء مراكز أبحاث متخص صة في قضايا المعوَّ

ة وتدريبهم وتأهيلهم حتى يكونوا على مستوى المسؤولي ة إعداد معل مين متخص صين في مج -4  ال التربية الخاص 

 . الملقاة على عاتقهم

لبة اآلخرين في التَّعليم العام -1  ة القابلين للتَّعليم بنظرائهم من الطَّ ،  العمل على دمج ذوي االحتياجات الخاصَّ

 . الشَّريعة اإلِسالميَّةواإلفادة من تجارب اآلخرين في هذا الشأن بما ال يتعارض مع 

راسات المتخص صة إلى أنَّ دمجهم باألسوياء يحق ق فوائد كثيرة ها وتشير كثير من الدِّ  ، من أهم 
(2)

 : 

قين وأقرانهم األسوياء في العمليَّة التَّربويَّة -0   . تحقيق مبدأ المساواة بين الطال ب المعوَّ

رة المشاركة في تقوية العالقة بين الطال ب من -2  قين بأقرانهم العاديين في سن  مبك  ،  خالل احتكاك األطفال المعوَّ

قين ي إلى التَّخل ص من المفاهيم الخاطئة لدى األسوياء من المعوَّ  . وهذا يؤد 

قين عن المجتمع الَّذي يعيشون فيه -3  ،  لتَّقب ل االجتماعي لهم، وزيادة ا تكوين مفاهيم صحيحة واقعي ة لدى المعوَّ

 . والتَّفاعل بينهم وبين باقي أفراد المجتمع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 0410) تفسير القرآن العظي    (1)

تركي الّسكران . ، د رعاية اإلسالم للمعّوقين ؛(  16) رضا عبد الباري . ، د حقوق ذوي االحتياجات الخاّصة:  انظر  (2)

( 0/221 ) . 
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 : حّق العمل:  المطلب الثَّاني

ر أن تقوم حياة بغير عمل العمل هو أساس الحياة م األمم والحضارات يقاس بمدى جودة  ، وال يتصو  ، وعنوان تقد 

 . تعليمها وإتقان عملها

 : ، منها لى العمل في آيات وأحاديث كثيرةوقد حث ت الشَّريعة اإلِسالميَّة ع

 {  تُفْلِحُونَفَإِذَا قُضِيَتِ الصَّاةُ فَانْتَشِرُوا فِي األَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِرًا لَعَلَّكُمْ }:  قوله تعالى
 . [ 01:  الجمعة ]

اللة  ، وال يكون ذلك إاِلَّ بالعمل على اختالف أنواعه االبتغاء من فضلهأنَّ هللا  تعالى أباح لنا :  وجه الدِّ
(1)

 . 

 . [ 41:  األنبياء ] { وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ }:  وقوله تعالى

اللة ه حين القتال صناعة  أنَّ هللا  علَّم نبي ه داود:  وجه الدِّ روع الَّتي يت قي بها اإلنسان عدو  ، وقد جاء ذلك  الد 

 ، فدل  على مشروعي ة العمل الت قاء شر  األعداء في مقام االمتنان من هللا  لعباده
(2)

 . 

نْ  )):  قال  اهلل عن َرُسولِ  وحديث المقدام  ْن أَْن َيأُْكلَ م  ه   َما أََكلَ أََحٌد َطَعاًما َقطُّ َخْيًرا م  ، َوإ نَّ  َعَمل  َيد 

ه   ّللاَّ  َداُوَد  َنب يَّ  ْن َعَمل  َيد   (( َكاَن َيأُْكلُ م 
(3)

 . 

ام  بير بن العو  ، َفَيأْت َي ب ُحْزَمة  اْلَحَطب  َعلَى  ألَْن َيأُْخَذ أََحُدُكْم َحْبلَهُ  )):   اهلل قال َرُسولُ :  قال وحديث الزُّ

ه  َفَيب يَعَها َفَيكُ  اَس أَْعَطْوهُ أَْو َمَنُعوهُ َظْهر  ْن أَْن َيْسأَلَ النَّ ُ ب َها َوْجَهُه َخْيٌر لَُه م 
 (( فَّ ّللاَّ

(4)
 . 

ابقين عام النَّاتج عنه خير طعام على  حث  على عمل اليد أنَّ النَّبيَّ :  ووجه الداللة من الحديثين السَّ ، والط 

افع اإلطالق  ، وهذا حث  عظيم على العمل النَّ
(5)

 . 

ر هذا الحق  وتحميه الً قادًرا على  والشَّريعة اإلِسالميَّة إذ تقر  ق وغيره ما دام مؤه  ق في ذلك بين معوَّ ، ال تفر 

 . العمل واإلنتاج

ا يدل  على رعاية النَّبيِّ  قين في العمل وممَّ هللا بن أم  مكتوم على المدينة في بعض  ، أَنَّه استخلف عبد لحق  المعوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 22) سليمان الثنيّان . ، د مهالعمل وأحكا:  انظر  (1)

 . المرجع السَّابق:  انظر  (2)

 . ( 2172) أخرجه البخاري برق    (3)

 . ( 0470) أخرجه البخاري برق    (4)

 (.22)عمل وأحكامه ال:  انظر  (5)
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 وكان أعمى ، أسفاره
(1)

 . 

قين وتأهيلهم من أهم  القضايا الَّتي توليها القوانين واألنظمة المعاصرة اهتمامها ، وذلك  وتعد  قضي ة عمل المعوَّ

ق بالعزلة االجتماعيَّة بل الَّتي تسهم في القضاء على شعور المعوَّ ، إذ يساعده على  يرجع إلى أنَّ العمل هو أفضل السُّ

لة لمجتمعسرعة اندماجه في ا نمية  ، كما يكشف عن طاقاته المعط  ، ومن َثمَّ يساعد على زيادة اإلنتاج ودفع عجلة التَّ

قين  إلى اإلمام وتوفير موارد مالي ة منتظمة للمعوَّ
(2)

 . 

قين في العمل  : ، ما يلي ومن أهّ  ما يتفّرع عن حقوق المعوَّ

نهم من دخول سوق العمل والحصول على ، وذلك بإنشاء مراكز تأهي ضرورة تدريبهم وتأهيلهم -0  ل لهم تمك 

 الفرص الوظيفي ة المناسبة لهم
(3)

 . 

ة -2  ،  توفير العمل لهم في القطاعات الحكومي ة بما يتناسب مع إمكاناتهم ومؤه التهم ؛ وال يضر  بالمصالح العام 

 ، ونحوها ، والحاسب اآللي كوظائف الن سخ
(4)

 . 

قينب، وذلك  بمسؤولي ته االجتماعيَّةيام إلزام القطاع الخاص بالق -3  ، وقد نصَّ نظام  توظيف نسبة معي نة من المعوَّ

عودي ة العمل الجديد في  ،  إلزام كل  صاحب عمل لديه خمسة وعشرين عامالً فأكثرعلى المملكة العربية الس 

قين نه طبيعة العمل لديه من تشغيل المعوَّ عدد عماله من المعوقين  على األقل من مجموع% 4أن يشغل  وتمك 

 المؤهلين مهنيا
(5)

 . 

قين زيادة مالي ة تسم ى  -4  ، حيث إنَّهم يبذلون  ، وذلك مقابل العمل الَّذي يقومون به ((بدل إعاقة  ))أن يكون للمعوَّ

 . جهًدا زائًدا عن نظرائهم العاديين

عاية الصحيّة:  المطلب الثَّالث  : حّق الرِّ

عاية الصح فت الرِّ م ألفراد المجتمع عام ة بهدف مجموع الخدمات واإلجراءات الَّتي تق )):  ي ة بأن هاُعرِّ ع رفد 

  ((، والحيلولة دون حدوث األمراض وانتشارها  مستواه الصحي  
(6)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 0/362) ، الذَّهَبّي  سير أعالم النبالء:  انظر  (1)

 . ( 30) ، وسي  األحمد  المعاقين ذوي االحتياجات الخاّصة الحماية القانونيّة لحقوق:  انظر  (2)

حيلي . ، د اإلسالم واإلعاقة:  انظر  (3)  . ( 60) وهبة الزُّ

قين في النِّظام الّسعودي:  انظر  (4)  . ( 72) ، عبد هللّا الدهش  حقوق المعوَّ

وتاريخ (  01م ) بالمرسوم الملكي رق   من نظام العمل الّسعودي الجديد الّصادر(  24) ماّدة رق  :  انظر  (5)

 . هـ 23/4/0426

عاية الصحيّة للفرد في الفقه اإلسالمي  (6)  . ( 37) ، بن زيطة حميدة  الرِّ
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عاية الصحي ة ، وذلك بجلب ما  ، وجعلت من مقاصدها الكبرى حفظ النَّفس وقد حث ت الشَّريعة اإلِسالميَّة على الر 

 . ، ودرء ما فيه فسادها وهالكها نفعها وصالحها فيه

عاية الصحيَّة  : ، ما يلي ومن األدلّة على مشروعيَّة الرِّ

 . [ 041:  البقرة ] { وَال تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ }:  قوله تعالى ـ 1

 . [ 24:  النِّساء ] { كُمْ رَحِيمًاوَال تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِ }:  وقوله تعالى

 . [ 32:  المائدة ] { وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا }:  وقوله تعالى

ابقة ، ومن وسائل إحيائها  ، وأمر بإحيائها نهى عن قتل النَّفس وإهالكها  اهللأنَّ :  وجه الداللة من اآليات السَّ

ا رعايتها صح  ما فيه مرضها منع، و بتناول ما فيه نماؤهاي ً
(1)

 . 

يْرَ بَاٍٍ وَال عَادٍ فَا إِْْمَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَ }:  قوله تعالى ـ 2
 . [ 073:  البقرة ] { رَحِيمٌ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

اللة ة اإلنسان اهللأنَّ :  وجه الد  رر بصح  م تناول هذه الخبائث لما فيها من الضَّ ، فدل  على أنَّ حفظ  سبحانه حر 

ة أمر مطلوب شرًعا  الصحَّ
(2)

 . 

بيَّ  اهللبن عمرو ـ رضي  اهللحديث عبد  ـ 3 نْ  )):  قال عنهما ـ أنَّ النَّ ْن َقْتل  َرُجل  لََزَوالُ الدُّ َيا أَْهَوُن َعلَى ّللاَّ  م 

 (( ُمْسل م  
(3)

 . 

ين ه  َما لَْم  )):  قال عنهما ـ أنَّ النَّبيَّ  اهللبن عمر ـ رضي  اهللوحديث عبد  ْن د  ُن ف ي فُْسَحة  م  لَْن َيَزالَ اْلُمْؤم 

ْب َدًما َحَراًما  (( ُيص 
(4)

 . 

،  األمر بكل  ما فيه سبيل حياته:  ، ومفهوم المخالفة ى عن قتل اإلنسان بغير حق  نه أنَّ النَّبيَّ :  وجه الداللة

 . ومن ذلك رعايته صحي ًا

ب   ، َوالْست ْحَدادُ  اْلخ َتانُ :  اْلف ْطَرةُ َخْمسٌ  )):  قال أنَّ النَّبيَّ  حديث أبي هريرة  ـ 4 ار  ، َوَتْقل يُم  ، َوَقصُّ الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 016) المرجع السَّابق :  انظر  (1)

 . المرجع السَّابق:  انظر  (2)

وصّححه األلباني في  ؛(  2034) ماجه برق   وابن ؛(  3444) والنسائي برق   ؛(  0341) أخرجه الترمذي برق    (3)

 . صحيح سنن ابن ماجه

 . ( 6462) أخرجه البخاري برق    (4)
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 (( اآلَباط   ، َوَنْتفُ  األَْظَفار  
(1)

 . 

عاية الصحي ة:  وجه الداللة ا يدل  على أَنَّها مطلوبة  أنَّ الجامع بين هذه الخصال هو أَنَّها متعل قة بالر  ، ممَّ

 شرًعا
(2)

 . 

عاية الصحيّة للمّوقين إلى قسمين  وتنقس  الرِّ
(3)

 : 

 . ، وتهدف إلى دفع اإلعاقة قبل أن تقع رعاية صحي ة وقائي ة ـ 1

 . ، أو تخفيفها قدر اإلمكان بعد وقوعها ، وتهدف إلى رفع اإلعاقة رعاية صحي ة عالجي ة ـ 2

 : ، منها ويشمل حّق الّرعاية الصحيّة أموًرا كثيرة

عاء لهم بظهر الغيب ، والت نفيس عنهم عيادتهم -0  يًضا لَْم  )):  قال أنَّ النَّبيَّ  ، فعن ثوبان  ، والد  َمْن َعاَد َمر 

ة   َيَزلْ  ة  ؟ َقالَ :  ، ق يلَ  ف ي ُخْرَفة  اْلَجنَّ  (( َجَناَها:  َيا َرُسولَ ّللاَّ  َوَما ُخْرَفُة اْلَجنَّ
(4)

 . 

، وإجراء الفحوصات والت حليالت المخبري ة للكشف  ، بما فيها اإلرشاد الوراثي الوقائي تقديم الخدمات الوقائي ة -2 

 ات خاذ التحصينات والتطعيمات الالزمة، و المبك ر عن األمراض المسب بة لإلعاقة
(5)

 . 

ولة -3  قين عالجهم على نفقة الد  ، سواء أكانت إعاقة  ، وذلك بإقامة المستشفيات والمراكز الَّتي تعنى بعالج المعوَّ

مع عقلي ة بإقامة مستشفيات لألمراض العقلي ة ، أم  ، أم حسي ة بإنشاء مراكز ومستشفيات ألمراض العيون والس 

 ، بإقامة مراكز لعالج وتأهيل ذوي اإلعاقات الحركي ة ةحركي  
(6)

 . 

اًنا -4   ، أو بسعر مناسب لهم توفير الدواء لهم مج 
(7)

 . 

قين توفير األجهزة الت عويضي ة -1  بيعي  للمعو   ، وخدمات الت دليك والعالج الطَّ
(8)

 . 

قين -6  عم التأهيلي للمعو  لهم حتى يعودوا إلى المجتمع بأعلى قدر ممكن من  ، وذلك بإقامة مراكز تأهيل توفير الد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 117) ومسل  برق   ؛(  1440) أخرجه البخاري برق    (1)

 . ( 0/334) ، الّدهلوي  حّجة هللّا البالغة:  انظر  (2)

قين:  انظر  (3)  . ( 74) ، عبد هللّا الدهش  حقوق المعوَّ

 . ( 2164) أخرجه مسل  برق    (4)

قين:  انظر  (5)  . ( 44) ، عبد هللّا الدهش  حقوق المعوَّ

 . ( 21) ، ومحمَّد شلش  إسماعيل شندي. ، د حقوق المعاق:  انظر  (6)

حيلي . ، د اإلسالم واإلعاقة:  انظر  (7)  . ( 02)  ماهر الحولي. ، د المعاق في الفكر اإلسالمي ؛(  61) وهبة الزُّ

د .دإسماعيل شندي و.د،  ، حقوق المعاق ( 347) ، عبد العزيز المطلق  حقوق ذوي االحتياجات الخاّصة:  انظر  (8) محمَّ

 . ( 21) شلش 
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 الكفاءة والفعالية
(1)

 . 

قين على كيفي ة العناية بهم ورعايتهم -7   تدريب أسر المعوَّ
(2)

 . 

قين والمصابين  تدريب العاملين الصحيين -4  ، وكذلك الَّذين يباشرون الحوادث بكيفي ة الت عامل مع المعوَّ

 وإسعافهم
(3)

 . 

واج:  ابعالمطلب الرَّ   : حّق الزَّ

واج وتكوين األسرة ق حق ه في الزَّ ، فالنِّكاح  ، وهو حق  كلفته له الشَّريعة اإلِسالميَّة من الحقوق االجتماعيَّة للمعو 

  اهلل، وقد امتن   ، إذ به يتحق ق بقاء الن سل اإلنساني إلى أن يرث هللا  األرض ومن عليها في الكون اهللسن ة من سنن 

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  }:  ، قال تعالى عباده بأن خلق لهم أزواًجا يسكنون إليها على
وم ] { وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ آليَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  . [ 20:  الرُّ

 . [ 044:  األعراف ] { هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا }:  وقال سبحانه

 . [ 72:  النَّحل ] { وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِنيَ وَحَفَدَةً }:  وقال تعالى

ر حق  اإلنسان في أن يكون له زوجة يسكن إليها )) ن منها أسرة فهذه اآليات الكريمة وغيرها تقر  ،  ، ليكو 

ق إنسان له كامل الحقوق ، فليس ألحد مهما كانت صفته أن  ، ال يختلف عن غيره فيما أودع هللا  فيه من غرائز والمعو 

 (( ـ من حق  التَّمت ع بما أباحه هللا   ولو كان معوًقا ه أن يحرم إنساًنا ـيضع قانوًنا أو اجتهاًدا من شأن
(4)

 . 

ق بهذا الحق  في الشَّريعة اإلِسالميَّة  : ، وهما ، نعرض لمسألتين لهما تعل ق شديد بهذا الحق   ولبيان مدى تمت ع المعوَّ

ق عقليًّا:  المسألة األولى  : حك  زواج المعوَّ

ا أ ق حسي ً ليمالمعوَّ واج حكم الشَّخص السَّ ق عقلي ًا و حركي ًا حكمه في الزَّ ا المعوَّ ج حكمه على  ، أمَّ حكم ، فيتخر 

 . تزويج المجنون والمجنونة

الً   : حك  تزويج المجنون:  أوَّ

، وكان مأموًنا في  ات فق الفقهاء على جواز تزويج المجنون إذا كان محتاًجا لذلك ورضيت به المرأة وأولياؤها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 21) ، إسماعيل شندي ومحمَّد شلش  حقوق المعاق:  انظر  (1)

قين:  انظر  (2)  . ( 44) ، عبد هللّا الدهش  حقوق المعوَّ

 . المرجع السَّابق:  انظر  (3)

 . ( 72) ، عبد العزيز المطلق  حقوق ذوي االحتياجات الخاّصة  (4)
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 ، وهذا مقتضى مذهب الحنفيَّة تكف ل بنفقته ونفقة زوجه وعيالهي، ووجد من  غالبال
(1)

 ، ومذهب المالكيَّة 
(2)

  ،

افعي ة  والشَّ
(3)

 ، والحنابلة 
(4)

 . 

 : ، منها واستدل وا بأدل ة

جه ولي ه لكان فيه إضراًرا به أنَّ الجنون ال يفقد شهوة النِّكاح ـ 1 رر  ، ولو لم يزو   يزال، والضَّ
(5)

 . 

، وهذا من مقاصد النِّكاح  وجود من يعتني به ويقوم بشؤونه:  ، منها أنَّ في تزويجه مصالح عظيمة ـ 2

ة  المهم 
(6)

 . 

 : حك  تزويج المجنونة:  ثانيًا

 ات فق الفقهاء على أنَّ للولي  تزويج المجنونة سواء أكانت صغيرة أم كبيرة
(7)

 . 

، ودفع ضرر الشَّهوة  ، وتحصيل النَّفقة والعفاف يجها صيانة لها عن الفجوربأن  في تزو:  واستدلُّوا لذلك

 عنها
(8)

 . 

 : حك  فسخ النِّكاح بسبب اإلعاقة:  المسألة الثَّانية

 : ال يخلو األمر من حالتين

وجة بإعاقة اآلخر عند العقد أو بعده ورضي به:  الحالة األولى وج أو الزَّ ط خياره في الفسخ ، فإِنَّه يسق أن يعلم الزَّ

 بات فاق الفقهاء
(9)

 . 

وج أو الولي  النِّكاح مع العلم بالعيب دليل على رضاه:  واستدلُّوا  ، فيسقط خياره بأن  عقد الزَّ
(10)

     :  ؛ لقاعدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 2/327) بدائع الصنائع  ؛(  4/240) المبسوط :  انظر  (1)

 . ( 3/414) مواهب الجليل  ؛(  4/221) الذخيرة :  انظر  (2)

 . ( 3/064) مغني المحتاج  ؛(  7/41) روضة الطالبين :  انظر  (3)

 . ( 4/12) اإلنصاف  ؛(  4/402) المغني :  انظر  (4)

 . ( 4/240) المبسوط :  انظر  (5)

 . ( 272ـ  270) ، خلود المهيزع  أحكام المريض النّفسي:  انظر  (6)

 . ( 4/12 )اإلنصاف  ؛(  7/41) روضة الطالبين  ؛(  3/414) مواهب الجليل  ؛(  2/327) بدائع الصنائع :  انظر  (7)

 . ( 4/402) المغني :  انظر  (8)

شرح منتهى اإلرادات  ؛(  7/074) روضة الطالبين  ؛(  3/443) مواهب الجليل  ؛(  1/44) المبسوط :  انظر  (9)

( 3/44 ) . 

 . ( 3/013) حاشية الدسوقي :  انظر  (10)
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ضا بالشيء رضا بما تول د منه ))  (( الرِّ
(1)

 . 

 ، فهل يصح  الفسخ ؟ إاِلَّ بعد العقدوال يعلم بها أأن تحدث اإلعاقة بعد العقد :  الحالة الثَّانية

وجين للعيب  ج حكم هذه المسألة على حكم التَّفريق بين الزَّ وقد ات فق فقهاء المذاهب األربعة على جواز . يتخر 

وجين بعيبين هما  الَجبُّ :  التَّفريق بين الزَّ
(2)

 ، والعنَّة 
(3)

وجة زوجها كذلك ؛ جاز لها طلب   ، فإذا وجدت الزَّ

 الفسخ
(4)

 . 

 : واختلفوا فيما عداهما من عيوب على خمسة أقوال

ل وجة الحق  في طلب التَّفريق بها هي : القول األَوَّ ، وما  ، والخصاء ، والعنَّة الَجبُّ :  أنَّ العيوب الَّتي تجيز للزَّ

 ، والمذهب المعتمد عند الحنفيَّة ، وهو قول أبي حنيفة وأبي ُيوسف في معناها كالخنوثة
(5)

 . 

واج الن سل بأن  األصل عدم الخيار في عقد النِّكاح:  واستدلُّوا ، وهذه  ، ولكن بما أنَّ المقصود األصلي من الزَّ
وال العيوب ينعدم بها تحقيق هذا المقصد رر المترت ب  ، ثبت الخيار فيها ؛ ألنََّها ال تقبل الزَّ ، وال مخلص من الضَّ

 عليها إاِلَّ بالتَّفريق
(6)

 . 

انيالقول  وجين:  يفسخ بها النِّكاح ثالثة عشر عيًباالتي أنَّ العيوب  : الثَّ ،  الجنون:  أربعة مشتركة بين الزَّ

 والجذام
(7)

 ، والبرص 
(8)

 ، والعذيطة 
(9)

جل.   ة بالر  ،  ، والخصاء ، والعن ة الجب  :  ، وهي وأربعة خاص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 2/076) ، الزركشي  المنثور:  انظر  (1)

 . ، أو ل  يبق منه إاِلَّ ما ال يمكن الجماع به ذَّكر مقطوًعاهو أن يكون جميع ال:  الَجبُّ   (2)

 . ( 3/634) الدر النقي  ؛(  0/44) المصباح المنير :  انظر  

جل العاجز عن اإليالج ألّن ذكره يعترض إذا أراد إيالجه:  ، والعنِّين االعتراض:  الَعنَّة  (3)  . الرَّ

 . ( 067) ء أنيس الفقها ؛(  01/42) المغني :  انظر  

 . (1/011)  كشَّاف القناع ؛(  3/212) مغني المحتاج  ؛(  3/443) مواهب الجليل  ؛(  2/327) بدائع الصنائع :  انظر  (4)

 . ، والبرص ، والجذام الجنون:  وزاد عليها محمَّد بن الحسن  (5)

 . ( 327ـ  2/322)  بدائع الصنائع ؛(  040) مختصر الطحاوي  ؛(  42) الجامع الكبير :  انظر  

 . ( 3/21) ، الزيلعي  تبيين الحقائق ؛(  2/27) ، المرغيناني  الهداية:  انظر  (6)

، أو الجروح  يدخل إلى الجس  عن طريق األنف ((باسيل جذام  ))، يسبّبه ميكروب يسّمى  مرض مزمن معد  :  الجذام  (7)

ا يسبّب تساقط األعضاء ، وتتميّز أعراضه بظهور أورام صغيرة على ال المفتوحة جس  وغالبًا ما تتعفّن وتتقّرح ممَّ

 . واألطراف

 . ( 364) المرشد الطبي الحديث  ؛(  014) الموسوعة الطبيّة العربيَّة :  انظر  

،  ، وهو مرض غير معد   ، ويتميّز بظهور بقع ناصعة البياض مختلفة الحج  هو مرض فقد تصبّغات الجلد:  البرص  (8)

 . صاحبه من أّي أعراض إاِلَّ المنظر المشّوه وما يصاحبه من آالم نفسيّة وال يشكو

 . (211) ، محمَّد رفعت األمراض الجلديّة:  انظر  

 . أثناء الجماع خروج الغائطهي :  العذيطة  (9)

 .(2/447)، معج  المصطلحات واأللفاظ الفقهية، محمود عبدالمنع   ( 344) المصباح المنير :  انظر  
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ة بالمرأة واالعتراض تق:  ، وهي ، وخمسة خاص   الر 
(1)

 لقرن، وا 
(2)

 ، والعفل 
(3)

 ، والفتق 
(4)

 ، والبخر 
(5)

، وهو  

 وهو مذهب المالكيَّة
(6)

 . 

وجين:  أنَّ العيوب الَّتي يفسخ بها النِّكاح سبعة : القول الثَّالث ،  الجنون:  ، وهي ثالثة عيوب مشتركة بين الزَّ

جل وهما ، والبرص والجذام ان بالر  ان بالمرأة، وعيب العن ة والَجبُّ :  ، وعيبان خاص  تق:  ، وهما ان خاص  ،  الر 

افعي ة والقرن  ، وهذا مذهب الشَّ
(7)

 . 

ابع زة لفسخ النِّكاح ثمانية : القول الرَّ وجين وهي:  أنَّ العيوب المجو  ،  الجنون:  ثالثة عيوب مشتركة بين الزَّ

جل ، والبرص والجذام ان بالر  ة بالمرأة وهي، وثالثة ع العن ة والجب  :  ، وهما ، وعيبان خاصَّ ،  الفتق:  يوب خاص 

 ، وهذا مذهب الحنابلة، والعفل والقرن
(8)

 . 

ج امرأة من بني   اهلل أنَّ َرُسولَ :  حديث كعب بن زيد :  ، منها واستدل  أصحاب المذاهب الثالثة بأدل ة تزو 

ا دخل عليها وضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياًضا غفار خذي  )):  ، ثمَّ قال عن الفراش، فانحاز  ، فلمَّ

ا أتاها شيًئا (( عليك ثيابك  ولم يأخذ ممَّ
(9)

 (( الحقي بأهلك )):  ، وفي رواية أَنَّه قال 
(10)

 . 

اللة ،  ، ويقاس عليه كل  عيب يشترك معه في العلَّة ظاهر الحديث يدل  على جواز فسخ النِّكاح بالبرص:  وجه الد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . هو التحام الفرج بحيث ال يمكن ولوج الذَّكر:  الّرتق  (1)

 . ( 323) المطلع  ؛(  211) تحرير ألفاظ التَّنبيه :  انظر  

 . لح  أو عظ  أو غّدة في الفرج تمنع ولوج الذَّكر:  َرنقَ ال  (2)

 . ( 3/631) الدر النقي  ؛(  211) تحرير ألفاظ التَّنبيه :  انظر  

 . رغوة في الفرج تمنع من لّذة الوطء:  ، وقيل نتوء يخرج من فرج المرأة : الَعفَل  (3)

 . ( 3/636) الدر النقي  ؛(  324،  323) المطلع :  انظر  

 . انخراق ما بين مجرى البول والمني:  ، وقيل هو انخراق ما بين الّسبيلين:  الفتق  (4)

 . ( 3/634) الدر النقي  ؛(  324) المطلع :  انظر  

 . هو نتن رائحة الف :  البََخر  (5)

 . ( 324) المطلع  ؛(  4/47) لسان العرب :  انظر  

 . ( 2/277) حاشية الدسوقي  ؛(  3/443) مواهب الجليل :  انظر  (6)

 . ( 3/213) مغني المحتاج  ؛(  7/077) روضة الطالبين :  انظر  (7)

 . ( 3/10) اإلرادات  شرح منتهى ؛(  1/001) كشَّاف القناع :  انظر  (8)

 . ( 7/204) أخرجه البيهقّي برق    (9)

 . ( 0402) واأللباني في إرواء الغليل رق   ؛(  310) وضّعفه ابن حجر في بلوغ المرام   

 . ( 0/204) أخرجه سعيد بن منصور في سننه   (10)
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 . مالهوهي المنع من االستمتاع أو ك

ا ؛ ألنَُّه من رواية جميل بن زيد:  ونوقش  ، وهو متروك بأن  الحديث ضعيف جد ً
(1)

 . 

ته الق وعلى التَّسليم بصح  الم قال لها ، بدليل أَنَّه عليه ، يكون المراد من رد  المرأة ألهلها الطَّ الة والسَّ :  الصَّ

الق (( الحقي بأهلك )) وج، في وهذا اللَّفظ من كنايات الطَّ  كون المراد التَّفريق بطالق الزَّ
(2)

 . 

حابة ما رواه سعيد بن المسيِّب أنَّ عمر بن :  ، منها تؤي د ما ذهبوا إليه  كما استدل وا بآثار وفتاوى بعض الصَّ

اب َج اْمَرأًَة َوِبَها ُجُنون  أَْو ُجَذام  أَْو َبَرص   )):  قال  الخط  َما َرُجل  َتَزوَّ هَ  أَيُّ ، َوَذلَِك  ، َفلََها َصَداقَُها َكاِمالً  ا، َفَمسَّ

 (( لَِزْوِجَها ُغْرم  َعلَى َولِيَِّها
(3)

 . 

وجين بكل  عيب يمنع تحقيق مقاصد النِّكاح : القول الخامس ق بين الزَّ  ، وهو قول ابن َتْيِميَّة أَنَّه يفر 
(4)

، وابن  

 القيِّم
(5)

 . رحمهما هللا   

وج اآلخر منه:  القياس )):  واستدلوا بأن   حمة  أنَّ كل  عيب ينف ر الزَّ ، وال يحصل به مقصود النِّكاح من الرَّ

ة ؛ يوجب الخيار ا االقتصار على عيبين أو ست ة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو ... ، وهو أولى من البيع  والمود  وأمَّ

جلين أو أحدهما، وكونها م ، فالعمى والخرس والطرش ، فال وجه له أولى منها أو مساو  لها ، أو  قطوعة اليدين أو الر 

جل كذلك ين ، والسكوت عنه من أقبح الت دليس والغش   ، من أعظم المنف رات كون الرَّ ، واإلطالق إنما  ، وهو مناف  للدِّ

المة  (( ، فهو كالمشروط عرًفا ينصرف إلى السَّ
(6)

 . 

ليل : الترجيح وجين من . اصد الشَّرع الحكيم ، واألقرب لمق القول األخير هو األسعد بالد  ن أحد الزَّ إذ كيف يمكَّ

فر من البرص ، وال يمك ن من ذلك بالمرض المعدي المستشري كالجرب واألمراض الجنسي ة  الفسخ بقدر قالمة الظ 

 الفت اكة
(7)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 2/004) ، ابن حجر  تهذيب التهذيب ؛(  01/001) المحلّى :  انظر  (1)

 . ( 6/046) نيل األوطار  ؛(  2/044) سبل السالم :  انظر  (2)

 . ( 2/126) أخرجه مالك في الموطأ   (3)

 . ( 3/247) سبل السالم :  انظر. ورجاله ثقات   

 . ( 32/072( )  314،  24/071) مجموع الفتاوى :  انظر  (4)

 . ( 046ـ  1/041) زاد المعاد :  انظر  (5)

 . ((بتصّرف  ))(  1/042 )زاد المعاد   (6)

وجين بحك  القاضي:  انظر  (7)  . ( 44) سعود الثبيتي . ، د التَّفريق بين الزَّ
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وجين من اآلخر وبناء على ما سبق حقيق ، وتمنع من ت ، فيجوز فسخ النِّكاح بسبب اإلعاقة إذا كانت تنف ر أحد الزَّ

ة بينهما حمة والمود   . الرَّ

رف اآلخر وينبغي في  اهلليصبر على ما حل  بصاحبه من البالء وأن يحتسب األجر عند  بل أال يلجأ للمفارقة، للطَّ

 . ذلك

 : حّق التَّنقّل:  المطلب الخامس

نق ل من الحقوق الَّتي كفلتها الشَّريعة اإلِسالميَّة لإلن على عباده بأن هيأ لهم   اهلل، فقد امتن   سانيعد  حق  التَّ

كوب وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِنيَ تُرِحيُونَ * وَاألَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ  }:  ، فقال سبحانه وسائل للر 
وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِرَ * دٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِال بِشِقِّ األَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَتَحْمِلُ أَْْقَالَكُمْ إِلَى بَلَ* وَحِنيَ تَسْرَحُونَ 

 . [ 4ـ  1:  النَّحل ] { لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا ال تَعْلَمُونَ

حمن بن سعدي رحمه ا يكون بعد نزول القرآن من  { وَيَخْلُقُ مَا ال تَعْلَمُونَ } )):  اهلل قال الشَّيخ عبد الرَّ ممَّ

، فإِنَّه لم يذكرها بأعيانها ؛  ، ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم األشياء الَّتي يركبها الخلق في البر  والبحر والجو  

ا ما ليس له نظير، وأ ، أو يعرفون نظيره تعالى ال يذكر في كتابه إاِلَّ ما يعرفه العباد اهللألن   ، فإِنَّه لو ذكر لم  مَّ

 (( ، فيذكر أصالً جامًعا يدخل فيه ما يعلمون وما ال يعلمون ، ولم يفهموا المراد منه يعرفوه
(1)

 . 

، لما يترت ب عليه من الِحكم  ، وحث ت عليه ، بل دعت إليه ولم تقتصر الشَّريعة اإلِسالميَّة على إباحة حق  الت نق ل

، وقال  [ 01:  الملك ] { فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ }:   ، قال لعظة واالعتباروالمنافع وا

ت الكريمات فهذه اآليا . [ 014:  يوسف ] { أَفَلَمْ يَسِرُوا فِي األَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ }:  تعالى

عي في األرض زق، لكسب  تدل  على مشروعي ة حق  الت نق ل والسَّ  . ، والت فك ر واالعتبار الرِّ

ريق وترويع . فرضت الشَّريعة اإلِسالميَّة أشد  العقوبات على من يعتدي على هذا الحق  قد و من خالل قطع الطَّ

لَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي األَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا إِنَّمَا جَزَاءُ ا }:  ، وذلك في قوله سبحانه المسافرين
 . [ 33:  المائدة ] { أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ األَرْضِ

ا تقتضيه ظروف الحياة والعمل وما ذاك إاِلَّ ألن  حق  الت نق ل يعتبر في ، فالحركة  الشَّريعة اإلِسالميَّة حق ًا طبيعي ً

ل سير الحياة والعمل سمة الحياة ل هذا الحق  فقد عط   ، ومن عط 
(2)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمن في تفسير كالم المنَّان   (1)  . ( 436) تيسير الكري  الرَّ

 . ( 030) ، عبد العزيز المطلق  حقوق ذوي االحتياجات الخاّصة:  انظر  (2)
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ق بمقتضى الشَّريعة اإلِسالميَّة بيُّ  وحق  الت نق ل مكفول للمعو  ريق ، فقد حض  النَّ ،  على إرشاد األعمى إلى الطَّ

د يء  اْلَبَصر  لََك َصَدَقةٌ  )):   ، يقول ذلك صدقة وجعل ُجل  الرَّ ْوَكَة َواْلَعْظَم َعن   َوَبَصُرَك ل لرَّ ، َوإ َماَطُتَك اْلَحَجَر َوالشَّ

يق  لََك َصَدَقةٌ  ر   (( الطَّ
(1)

َه أَْعمَ  )):   ، يقول ، ورت ب اإلثم والعقاب على من يضل ه عن طريقه  ى َعْن َمْلُعوٌن َمْن َكم 

يق    (( َطر 
(2)

 . 

 : ومن أهّ  ما يترتّب على هذا الحّق ما يلي

 ، بتكلفة مناسبة لهم ، والوقت الَّذي يختارونه تيسير حري ة تنق لهم بالوسائل الَّتي يريدونها -0 
(3)

 . 

قين من خاللها بأمن وسالمة -2  ق ومرافقه ، وبأجور مخف ضة لل تهيئة وسائل النقل العام لتحقيق تنق ل المعوَّ معو 

 . حسب ظروف اإلعاقة

على وسائل الن قل البري ة % 11وقد نص  العقد العربي للمعاقين على منحهم تخفيضات بنسبة ال تقل  عن  

ول العربيَّة ولة أو بين الدُّ  والبحري ة والجوي ة عند االنتقال داخل الدَّ
(4)

 . 

، وذلك عن طريق تصميم بطاقة  مدارس والمستشفياتتخصيص مواقف لسي اراتهم في اإلدارات الحكومي ة وال -3 

قين ح أنَّ صاحب السي ارة من المعوَّ رتها توض  مة السي ارة ومؤخ   تلصق في مقد 
(5)

 . 

قين والوصول  -4  ة تسه ل تنق ل المعوَّ رق والشَّوارع والمرافق العام  وضع معايير ملزمة لتشييد المباني وتجهيز الطُّ

ات تصم م  لألماكن الَّتي يريدونها ، وذلك عن طريق وضع منحدرات في المداخل والمخارج واألرصفة والممر 

قين وفق ضوابط معي نة ودقيقة  ، كما يراعى عند تصميم األبواب والمصاعد أن تكون مناسبة لحركة المعوَّ
(6)

 . 

قين معها -1  ، مثل طريقة برايل  توفير الفتات في المصاعد ووسائل الن قل مكتوبة بطريقة يسهل تعامل المعوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصّححه األلباني في صحيح الجامع رق   ؛(  124) وابن حبّان في صحيحه رق   ؛(  0416) أخرجه الترمذي برق    (1)

( 2414 ) . 

 . 4سبق تخريجه ص   (2)

سان ضمن كتاب االتّفاقيّات الّدوليّة المتعلّقة بحقوق اإلن ،اتّفاقيّة األم  المتّحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:  انظر  (3)

 . ( 401 )، وسي  األحمد  الخاّصة

 . ( 207) ، وسي  األحمد  ، ضمن كتاب الحماية القانونيّة لحقوق المعاقين العقد العربي للمعاقين:  انظر  (4)

هـ على تخفيض أجور اإلركاب  04/4/0410وتاريخ (  074) وفي المملكة العربيّة الّسعوديّة نصَّ األمر السَّامي رق    

من قيمة األجور األصليّة للمعّوق مع مرافق له على وسائل النّقل الحكوميّة المختلفة البريّة والبحريّة % 11بنسبة 

 . والجويّة

 . ( 71) ، رضا عبد الباري  حقوق ذوي االحتياجات الخاّصة:  انظر  (5)

قين في النِّظام الّسعودي:  انظر  (6) ،  حقوق ذوي االحتياجات الخاّصة ؛(  004ـ  004) ، عبد هللّا الّدهش  حقوق المعوَّ

 . ( 71 )الباري  رضا عبد
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 ، أو غير ذلك للمكفوفين
(1)

 . 

كة والسي ارات المخص صة لهم -6  قين على األجهزة والكراسي المتحر  ، والتكنولوجيات  تيسير حصول المعوَّ

 ، بتكلفة مناسبة لهم المعينة على تنق لهم
(2)

 . 

 لى مهارات الت نق لذوي اإلعاقة والمتخص صين المتعاملين معهم ع توفير الت دريب لألشخاص -7 
(3)

 . 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 414) ، وسي  األحمد  االتّفاقيّات الّدوليّة المتعلّقة بحقوق اإلنسان الخاّصة:  انظر  (1)

 . ( 401) المرجع السَّابق :  انظر  (2)

 . المرجع السَّابق:  انظر  (3)
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 الخاتمة 

الم على المؤي د بالمعجزات الباهرات الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات الة والسَّ ، وعلى آله وصحبه  ، والصَّ

 : ، أما بعد ذوي الفضل والمكرمات

 : فهذه خالصة موجزة ألهم  نتائج هذا البحث

بيعي ة بشكل كامل نقص بدني  أو عقلي  أو نفسي  :  اإلعاقة ـ 1  . يمنع صاحبه من ممارسة حياته الط 

قين هي ـ 2 ه لذوي العاهات البدني ة أو العقليَّة أو النَّفسيَّة اختصاص وضعه الشَّارع:  حقوق المعوَّ  . ، أو أقر 

ع األسباب البيئي ة إلى أسباب ما قبل الوالدة ، وراثي ة وبيئي ة لإلعاقة أسباب كثيرة ـ 3 وأسباب أثناء  ، ، وتتنو 

 ، وأسباب بعد الوالدة الوالدة

 . ، واإلعاقة العقليَّة ، واإلعاقة الحسي ة اإلعاقة الحركيَّة:  ، ترجع إلى ثالثة أنواع رئيسة لإلعاقة أنواع كثيرة ـ 4

وعليهم ما ،  لغيرهم من األسوياء ، لهم ما ، وجعلهم جزًءا ال يتجزأ من المجتمع قينواهتم  اإلسالم بحقوق المع ـ 5

 . ، إاِلَّ فيما استثني بنصٍّ شرعي   عليهم

ة ؛ وذلك لكونه إنساًنا له ذم ة صالحة لإللزام وااللتزام ـ 6 ق أهليَّة وجوب تام   . للمعوَّ

ق حسب نوع إعاقته ـ 7 ، والمعاق  ، فالمعاق عقلي ًا تنقص أهلي ته بمقدار نقصان عقله تختلف أهليَّة األداء للمعوَّ

 . حركي ًا لهم أهلي ة أداء تام ةحسي ًا أو 

قين رحمة بهم ـ 8 ، وهذه التَّخفيفات ترجع إلى  خف فت الشَّريعة اإلِسالميَّة كثيًرا من األحكام الشَّرعيَّة عن المعوَّ

، وتخفيف  ، وتخفيف تأخير ، وتخفيف تقديم ، وتخفيف إبدال ، وتخفيف تنقيص تخفيف إسقاط:  سبعة أقسام

 . غيير، وتخفيف ت ترخيص

ق ـ 9 روري ات الخمس  جاءت الشَّريعة اإلِسالميَّة بحفظ الحقوق األساسي ة للمعوَّ ، وهي الَّتي ترجع إلى إحدى الض 

ين والعقل والنَّسل المعروفة  . ، وخصوًصا ما يتعل ق بالدِّ

ق الحق  في الحياة الكريمة ـ 11 ، أو  سواء بالقتل ، ، فيحرم االعتداء على حياته بأي  شكل من األشكال للمعو 

 . ، أو الت جويع ، أو الت عذيب اإلجهاض

ق حق  االنتساب ألبيه ـ 11 ، وتحريم  ، واختيار االسم الحسن له ، وما يترت ب على ذلك من وجوب تسميته للمعو 

 . نسبه إلى غير أبيه
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ق حق  مساواته باألصحاء ـ 02   . اضل بينهم، ال تف ، فالمكل فين أمام الشَّرع سواء من حقوق المعوَّ

حقه في الكرامة اإلنسانية بتقديره واحترامه، وتوفير سبل الحياة الكريمة له، وعدم  من حقوق المعوق -03

 .ازدرائه وانتقاصه

وابط الشَّرعيَّة ـ 14 ق حق ه في تمل ك األعيان والمنافع كيف شاء وفق الضَّ  . من حقوق المعوَّ

فقة ـ 15 ق حق ه في النَّ ، وإن كان أًبا فعلى  أبيه ، وإن كان ابًنا فعلى إن كانت زوجة على زوجها :من حقوق المعوَّ

 ،وفق الضوابط الشرعية ابنه

كاة ـ 16 ق حق ه في الزَّ ، ويجوز أن يعطى كفايته على  ، فيأخذ منها قدر كفايته إن كان مستحق ًا من حقوق المعوَّ

وام وابط الشَّرعيَّة ، وأن يعالج منها وفق ، وأن يبنى له منها مسكًنا الد   . الضَّ

ق الحق  في التَّعليم ـ 17  . ، وإعداد المعل مين المتخص صين في تربيته وتعليمه ، بتسهيل وسائل التَّعليم له للمعوَّ

ق الحق  في العمل الَّذي يتالءم مع قدراته وإمكاناته ـ 18 ، لدخول سوق العمل  ، ويشمل ذلك تأهيله وتدريبه للمعوَّ

 . عام والخاصفي القطاع ال

عاية الصحي ة ـ 19 ق الحق  في الرِّ ، وتوفير األدوية واألجهزة  ، بإنشاء المراكز الصحي ة المتخص صة لهم للمعوَّ

 . ، وتدريب المباشرين لرعايتهم على كيفي ة العناية بهم التَّعويضي ة لهم

واج وتكوين األسرة ـ 21 ق الحق  في الزَّ حيح في ذلك، واألصل أنَّ حكمه حك للمعوَّ  . م اإلنسان الصَّ

وجين يعلم بإعاقة اآلخر عند العقد أو بعده ورضي به ـ 21 ، فيسقط خياره في فسخ عقد النِّكاح  إذا كان أحد الزَّ

 . بسبب اإلعاقة ؛ ألن  سكوته دليل على رضاه

ا إن حدثت اإلعاقة بعد العقد   اجح أَ  ، أو لم يعلم بها إاِلَّ بعد العقد أمَّ نَّه إن كانت اإلعاقة منف رة ألحد ، فالرَّ

وجين عن اآلخر نفرة يصعب معها العيش رف اآلخر  ، فيجوز الفسخ وإالَّ فال الزَّ ، مع التَّوصية بأن يصبر الط 

 . على البالء الَّذي حصل بصاحبه ؛ احتساًبا لألجر والثَّواب من هللا  

ق الَّتي كفلتها له الشَّريعة اإلِ  ـ 22 نق ل كيف شاء وبالوسائل الَّتي تناسبه:  سالميَّةمن حقوق المعوَّ ،  حق ه في التَّ

ة. وتهيئة وسائل النَّقل العام له  قين في المرافق العام  ، ووضع معايير  وتخصيص مواقف لسي ارات المعوَّ

قين والوصول لألماكن الَّتي يريدونها ر تنق ل المعوَّ  . للمباني تيس 

،  ، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والش يطان كان فيه من صواب فمن هللا  وحده ، فما ، فهذا جهد المقل   وختاما

د وعلى آله وصحبه وسل م بريئان منه ورسوله وهللا    . ، وصل ى هللاَّ وسلَّم على نبي نا محمَّ
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 . هـ0404الفكر، عام 

ة هللا  البالغة .11 هلويأحمد بن عبدالرحيم ،  حج   . هـ0401دار إحياء العلوم، عام : ، الطبعة األولى، بيروتالد 

د طموم. ، د الحق  في الشَّريعة اإلِسالميَّة .10  . هـ0431دار السالم، عام : ، الطبعة األولى، القاهرةمحمَّ

ولة في تقييده .12 ريني الحق  ومدى سلطان الدَّ كتور فتحي الد  مؤسسة الرسالة، عام : ى، بيروت، الطبعة األول، الد 
 . هـ0407

حيلي  . ، د حقوق اإلنسان في اإلسالم .13 د الزُّ دار ابن كثير، عام : ، الطبعة السادسة، دمشق، بيروت محمَّ
 .هـ 0432

د شلشمحمد . ، دشندي  محمد إسماعيل.د، وواجب األمة نحوه في التشريع اإلسالمي حقوق المعاق .14  . محمَّ
ؤولية االجتماعية واألخالقية والقانونية تجاه رعاية وتمكين ذوي اإلعاقة في المجتمع بحث مقدم لمؤتمر المس

 .هـ 0431الفلسطيني، جامعة القدس المفتوحة، عام 

عودي .11 قين في النِّظام الس  هشبن محمد ، عبد هللا   حقوق المعوَّ ، رسالة ماجستير غير منشورة بالمعهد العالي الد 
 . هـ0427د بن سعود اإلسالمية، عام للقضاء ، جامعة اإلمام محم

ة .16 مطبعة حمادة، : ، الطبعة األولى، القاهرة عبد الباريعبد الحليم رضا . ، د حقوق ذوي االحتياجات الخاص 
 .هـ 0432عام 

ة .17 د. ، دسالميةفي الشريعة اإل حقوق ذوي االحتياجات الخاصَّ ا محمود محمَّ دار : ، الطبعة األولى، جدةحوَّ
 . هـ0430األمة، عام 

ة .14 ، رسالة ماجستير غير المطلق بن يوسف ، عبد العزيزفي النظام السعودي حقوق ذوي االحتياجات الخاص 
 . هـ0427منشورة بجامعة نايف للعلوم األمنية ، عام 

ة .14 ، الطبعة األولى، األحمدحسام الدين ، وسيم  الحماية القانوني ة لحقوق المعاقين ذوي االحتياجات الخاص 
 . م2100ورات الحلبي الحقوقية، عام منش: بيروت

عمر بن علي األنصاري ،  في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبيرخالصة البدر المنير .61
 . هـ0401مكتبة الرشد، عام : حمدي السلفي، الطبعة األولى، الرياض: ، تحقيقابن الملق نالمعروف ب

رضوان مختار بن غربية، الطبعة : لحسن بن المبرد، تحقيقفي شرح ألفاظ الخرقي، يوسف بن ا الدر النقي .60
 . هـ0400دار المجتمع، عام : األولى، جدة

خيرة .62 دار الغرب : محمد حجي وآخرين، الطبعة األولى، بيروت: ، تحقيقالقرافي أحمد بن إدريس ، الذَّ
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 . م0444اإلسالمي، عام 

 . هـ0344دار الفكر،عام :عة الثانية، بيروترد المحتار على الدر المختار،محمد أمين بن عابدين،الطب .63

قين .64 كران بن عبد هللا تركي. ، د رعاية اإلسالم للمعوَّ الجامعة اإلسالمية، : ، الطبعة األولى، المدينة المنورة الس 
 .هـ 0430عام 

عاية الصحي ة للفرد في الفقه اإلسالمي .61 م، دار ابن حز: ، الطبعة األولى، بيروت حميدةا، بن زيطة  الرِّ
 .هـ 0432عام

،  أبو الكاس محمد ، رائد في ضوء المشكالت التي يواجهونها رعاية المعاقين في الفكر التربوي  اإلسالمي .66
 . هـ0424رسالة ماجستير غير منشورة في التربية اإلسالمية بالجامعة اإلسالمية بغزة ، عام 

دار : ، الطبعة األولى، بيروت  اآللوسيمحمود ،  في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، روح المعاني .67
 .هـ0401الكتب العلمية، عام 

سالمي، عام المكتب اإل: الطبعة الثالثة، بيروت، النووييحيى بن شرف ،  وعمدة المفتين روضة الطالبين .64
 . هـ0402

وضة الن دي ة .64 يق حسن خان شرح الدرر البهية الرَّ ديدة، عام دار الندوة الج: ، الطبعة الثانية، بيروت، صد 
 . هـ0414

عبدالقادر األرنؤوط، وشعيب : في هدي خير العباد ، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق زاد المعاد .71
 . هـ0432بيروت، مؤسسة الرسالة، عام : ، الطبعة الثالثة األرنؤوط

واجر عن اقتراف الكبائر .70 دار الكتب العلمية، : ت، الطبعة الثانية، بيروالهيتميأحمد بن محمد بن حجر ،  الزَّ
 . هـ0404عام 

فواز زمرلي وإبراهيم الجمل، الطبعة : شرح بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق سبل السالم .72
 . هـ0417دار الريان، عام : الرابعة، القاهرة

حيحةاألحاديث لسلة س .73 اإلسالمي، عام المكتب : ، الطبعة الرابعة، بيروتاأللبانيمحمد ناصر الدين ،  الصَّ
 . هـ0411

دار إحياء الكتب : محمد فؤاد عبدالباقي، القاهرة: ، محمد بن يزيد القزويني ، تحقيق وترقيم سنن ابن ماجه .74
 . العربية

دار : عزت الدعاس، الطبعة األولى، حمص: ، سليمان بن األشعث السجستاني ، ترقيم وتعليق سنن أبي داود .71
 . هـ0344الحديث، عام 

 . المكتبة اإلسالمية: عزت الدعاس ، تركيا: ، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق وتعليق ذيسنن الترم .76

ارقطني .77 دار : عبدهللا هاشم يماني المدني ، القاهرة: ، علي بن عمر الدارقطني ، تحقيق وترقيم سنن الدَّ
 . هـ0346المحاسن للطباعة ، عام 

دار : حبيب الرحمن األعظمي، بيروت: ، تحقيق  ، سعيد بن منصور الخراساني المكيسنن سعيد بن منصور .74
 . الكتب العلمية

دار البشائر : عبدالفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية ، بيروت: ، ترقيم النسائيالصغرى ، أحمد بن شعيب سنن ال .74
 . هـ0414اإلسالمية ، عام 

نن الكبرى .41 دار : لطبعة األولى ، بيروتمحمد عبدالقادر عطا ، ا: ، تحقيق البيهقي  أحمد بن الحسين ،  السُّ
 هـ0404الكتب العلمية، عام 
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َهبي  محمد بن أحمد بن عثمان ،  سير أعالم النبالء .40 شعيب األرنؤوط وآخرين ، الطبعة الحادية : ، تحقيق الذَّ
 .هـ0407مؤسسة الرسالة، عام : عشرة، بيروت

ار .42 يل الجر  محمود زايد وآخرين، الطبعة : ، تحقيق نيالشَّوكا محمد بن علي ، المتدفق على حدائق األزهار السَّ
 . هـ0404المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، عام : الثالثة، القاهرة

 .دار الكتاب اإلسالمي: هللا الخرشي، القاهرة على مختصر خليل ، محمد بن عبد شرح الخرشي .43

: زيه حماد ،مكة المكرمة ن. محمد الزحيلي ، د. د: محمد بن أحمد الفتوحي ، تحقيق،  شرح الكوكب المنير .44
 . هـ0411جامعة أم القرى، عام 

وفيسليمان بن عبدالقوي ،  شرح مختصر الروضة .41 : عبدهللا التركي، الطبعة األولى، بيروت. د: ، تحقيق الط 
 . هـ0401مؤسسة الرسالة، عام 

د بن على زاد المستقنع الشَّرح الممتع .46 دار ابن :  ى ، الدمام،الطبعة األول عثيمينال صالح ، الشَّيخ محمَّ
 . هـ0422الجوزي، عام 

 .المكتبة الفيصلية: ، منصور بن يونس البهوتي، مكة المكرمة شرح منتهى اإلرادات .47

حاح .44 دار المعرفة، عام : خليل شيحا ، الطبعة الرابعة، بيروت: ، إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق الصِّ
 . هـ0433

: محمد فؤاد عبدالباقي، الطبعة الرابعة، القاهرة: خاري ، ترقيم، محمد بن إسماعيل الب صحيح البخاري .44
 . هـ0414المكتبة السلفية، عام 

غير .41 المكتب اإلسالمي، عام : ، الطبعة الثانية، بيروت األلبانيمحمد ناصر الدين ، وزيادته صحيح الجامع الصَّ
 . هـ0416

 .هـ0407مكتبة المعارف، عام : رياضولى، ال،الطبعة األ األلبانيمحمد ناصر الدين ،  صحيح سنن ابن ماجه .40

 .هـ 0420مكتبة المعارف، عام : ، الطبعة الثانية، الرياضاأللبانيمحمد ناصر الدين ،  داود صحيح سنن أبي .42

 .اء الكتب العربيةدار إحي: محمد فؤاد عبدالباقي، القاهرة: ، مسلم بن الحجاج النيسابوري ، ترقيم صحيح مسلم .43

دار الفكر، عام : عمدة الفارض، إبراهيم بن عبد هللا الفرضي ، الطبعة الثانية، بيروت العذب الفائض شرح .44
 .هـ 0404

عادل عبد الموجود، وعلي معوض، الطبعة : ،عبد الكريم بن محمد الرافعي ، تحقيقالعزيز شرح الوجيز .41
 . هـ0407دار الكتب العلمية، عام : األولى، بيروت

دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة : ، بيروت العينيمحمود بن احمد ،  شرح صحيح البخاري عمدة القاري .46
 . التاريخ العربي

 . هـ0423دار الصميعي ، عام : ، الطبعة األولى ، الرياض الثني انبن إبراهيم سليمان . ، د العمل وأحكامه .47

جامعة أم : المكرمة الطبعة األولى ، مكة،  الجبوريبن خلف حسين . ، د عوارض األهليَّة عند األصوليين .44
 .هـ 0414القرى ، عام

: سليمان العايد ، الطبعة األولى، مكة المكرمة . د: غريب الحديث ، إبراهيم بن إسحاق الحربي ، تحقيق .44
 .هـ 0411جامعة أم القرى، عام 

 دائرة: محمد عظيم الدين ، الطبعة األولى ، الهند: الهروي ، تصحيح  ، القاسم بن سال م غريب الحديث .011
 . هـ0344المعارف العثمانية، عام 

 . دار المعرفة: في الفتوى على مذهب مالك ، محمد بن احمد عليش ، بيروت فتح العلي  المالك .010
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 . هـ0420دار ابن حزم ، عام : ، الطبعة األولى ، بيروت الشوكانيمحمد بن علي ،  فتح القدير .012

 . ميةمكتبة ابن تي: ،محمد بن مفلح المقدسي ، القاهرة الفروع .013

مكتبة الزهراء، : ، الطبعة الثانية، الرياض إيهاب الببالوي. ، د حسن عبد المعطي. ، د فسيولوجيا اإلعاقة .014
 .هـ 0431عام 

حيلي الفقه اإلسالمي وأدل ته .011 كتور وهبة الزُّ  . هـ0414دار الفكر ، عام : ، دمشق ، الد 

كا .016  . هـ0402مؤسسة الرسالة ، عام : ، الطبعة العشرون ، بيروت القرضاوييوسف . د،  ةفقه الزَّ

 . هـ0426مؤسسة الرسالة، عام : ، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، الطبعة الثامنة، بيروت القاموس المحيط .017

 .رابطة العالم اإلسالمي: بمكة المكرمة، اإلصدار الثالث ، مكة المكرمةالمجمع الفقهي  اتقرار .014

عثمان . د       نزيه حماد ، . د: السالم السلمي، تحقيق يز بن عبدالعز في مصالح األنام ، عبد قواعد األحكام .014
 .هـ 0420دار القلم، عام : ضميرية ، الطبعة األولى ، دمشق

دار الهدى، عام : محمد ولد ماديك ، مصر: القرطبي ، تحقيق بن عبد البر  يوسف ،  في فقه أهل المدينة الكافي .001
 . هـ0344

 . هـ0413عالم الكتب ، عام : ، بيروت البهوتيمنصور بن يونس ،  عن متن اإلقناع  كشَّاف القناع .000

محمد المعتصم : ، تحقيق البخاريالعزيز بن احمد  عبد،  عن أصول فخر اإلسالم البزدوي كشف األسرار .002
 . هـ0400دار الكتاب العربي ، عام : باهلل البغدادي ، الطبعة األولى ، بيروت

دار صادر ، عام : ور اإلفريقي المصري ، الطبعة الثالثة، بيروت، محمد بن مكرم بن منظ لسان العرب .003
 .هـ 0404

 . هـ0404دار الكتب العلمية ، عام : ، الطبعة األولى ، بيروت السرخسي محمد بن أبي سهل، المبسوط .004

 .قديمي كتب خانة: ، لمجموعة من علماء الدولة العثمانية ، كراتشي مجل ة األحكام العدلية .001

 . هـ0416مؤسسة المعارف ، عام : ن بيروت الهيثمي  علي بن أبي بكر ،  ومنبع الفوائد مجمع الزوائد .006

 . مكتبة اإلرشاد: محمد نجيب المطيعي ، جدة: ، تحقيق النَّووييحيى بن شرف ،  المجموع شرح المهذب .007

: ، الرباطعبدالرحمن بن محمد بن قاسم ، وابنه محمد: شيخ اإلسالم ابن تيمية ،جمع وترتيب  فتاوىمجموع  .004
 . مكتبة المعارف

أحمد عباس ، . د مجيد العبيدي،. د: ، خليل بن كيكلدي العالئي ، تحقيق المجموع المذهب في قواعد المذهب .004
ان  .هـ 0421المكتبة المكية ، عام : دار عمار ، مكة المكرمة: الطبعة األولى ، عم 

 . دار الكتب العلمية: البنداري ، بيروت الغفار عبد: ، علي بن احمد بن سعيد بن حزم ، تحقيق المحل ى .021

حياء المعارف لجنة إ: الوفاء األفغاني ، الهند أبي: ، أحمد بن محمد الطحاوي ، تحقيق مختصر الطحاوي .020
 . النعمانية

رق المدخل الفقهي العام .022  . هـ0347م امطبعة طربين ، ع: ، الطبعة العاشرة ، دمشق ا، مصطفى الزَّ

 .دار الكتاب العربي : ، الطبعة الثانية، بيروت بن حزماحمد بن سعيد  علي بن،  مراتب اإلجماع .023

: ، بغدادالمكتبة الحديثة: بشاي ،بيروتماهر . جماعة من األطباء بإشراف د: ، إعداد  المرشد الطبي الحديث .024
 .مكتبة النهضة

، الطبعة األولى ، القادر عطا  مصطفى عبد: ، تحقيق الحاكمهللا  محمد بن عبد، على الصحيحين المستدرك .021
 . هـ0400دار الكتب العلمية ، عام : بيروت
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 . دار الفكر: ، بيروتالغزاليمحمد بن محمد ،  من علم األصول المستصفى .026

 . هـ0404دار األفكار الدولية ، عام : بن حنبل ، الرياض اإلمام أحمد، مسند ال .027

جاجة .024  محمد المنتقى الكشناوي ،: ، تحقيق يالبوصيرأحمد بن أبي بكر ،  في زوائد ابن ماجه مصباح الز 
 . هـ0413دار العربية ، عام : الطبعة األولى ، بيروت

 . المكتبة العلمية: في غريب الشرح الكبير ، أحمد بن محمد الفيومي ، بيروت المصباح المنير .024

اق ، مصن فال .031 : ، بيروت حبيب الرحمن األعظمي ن الطبعة الثانية: بن همام الصنعاني ، تحقيق عبد الرزَّ
 . هـ0413المكتب اإلسالمي، عام 

دار الكتب العلمية، : ، الطبعة األولى ، بيروت بن أبي شيبةعبد هللا بن محمد  في األحاديث واآلثار، مصنَّفال .030
 .هـ 0406عام 

 . هـ0410المكتب اإلسالمي ، عام : على أبواب المقنع ، محمد بن أبي الفتح البعلي ، بيروت المطلع .032

معاقونا مشاكل : ، بحث مقدم لليوم الدراسي بعنوان الحوليحامد ماهر . ، د الفكر اإلسالمي المعاق في .033
 .م 2117وحلول، الذي تنظمه الجمعية الفلسطينية للعلوم التربوية والنفسية، 

ة .034 رطاوي . ، د معجم التَّربية الخاصَّ م ، دار القل: يوسف القريوتي ، الطبعة األولى ، دبي. ، دعبد العزير الس 
 . هـ0422عام 

 . دار الفضيلة : محمود عبد الرحمن عبد المنعم ، القاهرة. معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية، د .031

عبدالفتاح الحلو ، الطبعة . عبد هللا التركي ، د. د: ، عبد هللا بن احمد بن قدامة المقدسي، تحقيق المغني .036
 .هـ 0416هجر للطباعة والنشر، عام : ، القاهرةاألولى

مطلعة مصطفى البابي الحلبي، : إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، محمد الشربيني الخطيب ، القاهرة مغني المحتاج .037
 . هـ0377عام 

ازي، محمد بن عمر بن الحسين ا مفاتيح الغيب .034 دار الكتب العلمية ، عام : ، الطبعة األولى ، بيروت  لرَّ
 . هـ0400

ل في أحكام المرأة والبيت المسلم .034 مؤسسة الرسالة ، : ، الطبعة الثالثة ، بيروت الكريم زيدان عبد. د ، المفص 
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وزارة األوقاف : تيسير فائق محمود، الكويت : ، تحقيق الزركشي محمد بن بهادر، في القواعد المنثور .042
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ى البابي صطفمطبعة م: لطبعة الثالثة ، القاهرة، ا الشيرازيإبراهيم بن علي ، في فقه الشافعي المهذب .043
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 . هـ0420عام 

مام محمد بن سعود جامعة اإل: ، الرياض الدريويش بن يوسف أحمد. ، د موجب القتل في الفقه اإلسالمي .041
 . هـ0424اإلسالمية ، عام 
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 .دار القادسية: الحسين بيرم ، بغداد عبد. ، د موسوعة الطبي ة العربيَّةال .046

مطبعة : الكويت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت، الطبعة الثانية ،: ، إصدار  الموسوعة الفقهية .047
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 قين في  النظر اإلسالميوحقوق المع

سدد هلل ن محمددهلل لسدد ع ى ددم الم لددو   حمدد  ل لددنلع ، والصدد و واالحمددهلل ر  ا اللددنلم       

 وى م آله وصح ه أجمل   ، و لهلل

وال  خفم مدن وصد  اإل سن    ،  المجتملنتسنئ  لن ي م هن الكث  و  في   مشك اإلىنق     

حتدم ،  ملنم   مخصوص خهللمنت وو ، ىن   وى ن  م   و هإل ه ىهللهلل الملوق   ، ومن  تط  

 .كغ  هع ستط لوا مواص   مس  و ح نتهع 

ال  خ و مجتمع إ سن ي م  وجوهلل ملوق   فهي . واإلىنق  ظنه و إ سن    قهلل م  قهللع اللنلع،  

لتلدهللهلل أسد ن هن  ن،ى  هد مكد  الضادن   اللد   توقدم مدهللهللهن و مشدك  وهدي . قهلل م  قهللع اللدنلع 

،  س ا ز نهللو الحواهلل  الم     ى م ز نهللو الوسدنئ  ال  مك  محنص تهن والضان  ى  هن التي

 .واألم اض التي تس  هن

اتجهددت أ ظددن  اللددنلع ،  ، مشددك   وتخف فددن مدد  ملن ددنو أصددحن هنومدد  أجدد  وجددوهلل هدد   ال  

أ  مددت وى ددم إثدد   لدد   ، لاددهنلملنلجدد  الوقن دد  أوالوطدد    ،ف حثددت أ لنهللهددن وأسدد ن هن

، وأصدددهلل ت الضدددوا   لهدددن سددد ت الدددهللو  المخت فددد  صدددهلل ت اإلى  دددنت، وأاالتفنق دددنت، و

 . م  ا ت ي   لاهنت ل   الصلنا أمنع  ملنلج  آثن هن ولتش  لنت التي تام  ولو  ضهلل  ا

أمددن  لددهلل  ،ن  وجددوهلل والهلل ددهقددهلل  جددهلل  ىن دد  واهتمنمددن حددووالملددو  هددو أحددهلل أفدد اهلل األسدد و 

نتهمن أو ىهللع قهلل تهمن ى م  ىن تده فن ده قدهلل  تلد ض للهمدن  وىدهللع ال ىن د  ، ومد  ثدع وف

 .  ز هللو  المؤسسنت المل   

حسدع الحد  لم أ  اإلىنق  ل ست  ض ص   ل    هن م  ا ت دي  هدن ، فضدهلل إه ا وتجهلل  اإلشن و 

ُدورِ َفِإنََّها ََل  : ت ن   وتلنلم  ل   ضوله )  َتْعَمى اْْلَْبَصاُر َوَلِكن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُّ
1

.) 

إلم الهللو و الثن  د  واللشد     أقهللمهن، في ال ظ  اإلس ميه   و ق  في حضو  الملوق   و 

، أ جدو أ  أسدهع  لمؤتم  مج س مجمع الفضه اإلس مي الهللولي ، ل مشن ك   هن فدي فلنل نتده

 .الش ىي اإلس مي  م  الم ظو  ه   الفئ ،من  تل    ض  ل هن في توا ح 

 :وم  ثع فن  الو ق  سوم تت نو  المسنئ  اآلت   

 المضهللم : أوال

 اإلىنق  والملو  ، وأ واع اإلىنق تل  م  :الف ع األو 

                                                           
1
 .م  سو و الحج 64م  اآل    - 
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  ظ و الش  ل  اإلس م   إلم الملو :  الف ع الثن ي

 واج نت األس و والمجتمع والهللول   حو الملو   : الف ع الثنل 

 حضو  الملوق   في المواث   الهللول  :  ا عالف ع ال

 الخنتم 

 وهللا ولي التوف  

 أحمهلل ى هلل الل  ع ى هلل ال ط م أ و ى  و. هلل 
 مهلل   إهللا و الهلل اسنت وال حو                                                       
 مجمع الفضه اإلس مي الهللولي                                                             
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 الفرع األول

 اإلعاقة والمعوق، وأنواع اإلعاقةتعريف 

 تعريف اإلعاقة لغة واصطالح

 (1) .وىوقه  مل م م لهنقه تىوا،  م  ىنقه ىوقن م   نا قن : اإلىنق  في ال غ    

، فهددو ىددنئ  ، وىددو  وىوائدد  ، ىوائدد   وىنقدده ىدد  الشددي  ىوقددن م لدده وشددغ ه ى دده    

و جدد  ىددو   (2. )ىوقدده ىدد  كدد ا ىنقدده تلددو  امت ددع وتثدد ط ، الددهلله  شددواو ه وأحهللاثدده

 (3).، أل  األمو  تح سه ى  حنجتهزو ، أي  و تلو   وت     ألصحن هوىوقه مثن  هم

 : صط حالوفي ا

،  والملدو  اإلىنقد  تل  فنت ، تلهللهللتللىنق للهللع وجوهلل تل  م جنمع من ع   ظ ان ه ف   

 : أ ك  م هن

، (4)مصدط ح  غطدي اللجدز" :   أ هن اإلىنق :  م ظم  الصح  اللنلم   ى فت :أوال

 ."، ومض هللات المشن ك  نطوالض وهلل ى م ال ش

ك  ى ا صحي أو ىض دي ” :ناإلىنق   أ ه م  ك هى فت الموسوى  الط    األو :ثانيا

 م ع الم   م  أ   شن    ح  ه في  واحي ال شنط الم ئم  للم   ، كمن  ولهلل 

 ."إحسنسن لهللي المصنا  صلو   اال هللمنج في المجتمع ى هللمن  ك  

الضصددو  أو  : "وى فهددن الضددن و  المصدد ي لذشددخنع  وي اإلىنقدد  ،  أ هددن :ثالثااا

هللو   تهللع  ددنلحواجز ال  ئ دد  المح طدد  وحنلددطصدداو الجزئددم إ ا أالخ دد  الك ددم 

                                                           
1
 . المص نح الم    ، منهللو ىو  - 
2
 . مختن  الصحنح ، منهللو ىنقه - 
3
 . الصحنح ل جوه ي منهللو ىو  - 

 .والحهلل م  ال شنط هو الصلو   التي  واجههدن الفد هلل فدي ت ف د  مهمد  أو ىمد  ،أو لاهن  الجسع أوه ك ه و مشك   في وظنئمه: اللجز هو  - 4

حنلد  تحدهلل مد  قدهلل و الفد هلل ى دم الض دنع  وظ فد  واحدهللو أو أكثد  مد  الوظدنئم التدي تلت د   :و لّ م اللجز أ ان  أ ده : و ل م اللجز أ ان  أ ه 

 وأو هد. جتمنى   وال شنطنت االقتصنهلل   و ل  ام  الحدهللوهلل التدي تلت د  ط  ل د أسنس   في الح نو ال وم   كنلل ن    نل ات أو ممن س  الل ق  اال

ىهللع تمك  الم   م  الحصو  ى م االكتفن  ال اتي وجل ه في حنج  مستم و إلم ملو   اآلخ   ، والم ت     خنص  تسدنىهلل  ى دم التغ دا ى دم 

 .إىنقته

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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   (.1)". المجتمع معتفنى  الشخع  صو و كنم   

  :وى فهددن  ظددنع  ىن دد  الملددوق   فددي المم كدد  الل   دد  السددلوهلل    أ هددن :رابعااا

اإلىنقدد  ال صدد   ، اإلىنقدد  :  اإلصددن    واحددهللو أو أكثدد  مدد  اإلىنقددنت اآلت دد 

والح ك ددد ، صدددلو نت الدددتل ع،  ، اإلىنقددد  الجسدددم   السددمل  ، اإلىنقددد  اللض  ددد 

، اإلىنقددنت  ااددط ا نت ال طدد  والكدد ع، االاددط ا نت السدد وك   واإل فلنل دد 

تتط دددا  ىن ددد  المزهللوجددد  والمتلدددهللهللو، التوحدددهلل وو  هدددن مددد  اإلىنقدددنت التدددي 

 .(2)خنص 

 : تعريف المعوق 

 : لاهن  أ ان ل ملو  تل  فنت مخت ف  ، أو هلل 

أ ثدي   و د  قدنهلل   عأ اأي شدخع    كد  ” : أ ده الملدو   مدع المتحدهللواأل ى فدت .1

ى دددي أ   دددؤم    فسددده  صدددو   ك  ددده أو جزئ ددده اددد و ات ح نتددده الف هلل ددد  أو 

االجتمنى دد  اللنهلل دد  أو ك ت همددن  سدد ا  ضددع خ ضددي أو و دد  خ ضددي فددي قهلل اتدده 

 ." الجسمن    أو اللض   

ك  : "  أ ه لحضو  األشخنع  وي اإلىنق  ، الملو  الضن و  المص ي   مىو .2

متدم كدن  ،  هلل  ن أو  ه  ن أو حسد ن  ، ك م أو جزئم شخع لهلل   قصو  أو خ  

 قدهلل  م لده ى دهلل التلنمد  مدع مخت دم اللوائد  والحدواجز ، طو   االج  ومستض ا

المجتمدع ى دم قدهللع المسدنواو مدع فدي م  المشن ك   صو و كنم د  وفلنلد  ال  ئ   

ف هدن خ    ، وت    ال ئح  الت ف     له ا الضن و  الحدنالت التدم  لدهلل الشدخع اآل

)".و ل  م   نح   ال وع والهلل ج  ومهللى استض ا هن ، ملن 
3
) 

كد  شدخع " : وى فه  ظنع  ىن   الملوق   في المم ك  الل     السلوهلل    أ ه  .3

ك ي أو جزئي  شك  مسدتض  فدي قهلل اتده الجسدم   أو الحسد   أو  مصنا  ضصو 

                                                           
1
 .م  الضن و  المص ي لذشخنع  وي اإلىنق   3المنهللو  - 
2
هدد  الضناددي  نلموافضدد  ى ددم قدد ا  مج ددس 23/9/1621والتددن     (33/ع)هلل   موجددا الم سددوع الم كددي  ددنل قع نصددلظددنع  ىن دد  الملددوق   ا  - 

 .ه  16/9/1621والتن    ( 226) نل قع   الوز ا 

 .ع 2113      إ  20: الصنهلل  في  قن و  حضو  االشخنع  وى االىنق م   ( 1)المنهللهللو  - 3

 

 

https://ar-ar.facebook.com/MjltMaqynMsr/posts/636928346320582
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أو ال فسدد   إلددم المددهللى الدد ي  ض دد  مدد  إمكن  دد   اللض  دد  أو التواصدد    أوالتل  م دد 

 " .ظ وم أمثنله م  و   الملوق   ت     متط  نته اللنهلل   في

ىددهللع قددهلل و الشددخع ى ددم  :وأ ددن كددن  تل  ددم اإلىنقدد  أو الملددو  ، فن هددن تل ددي

 . لاهن، إال  مسنىهللو الض نع  متط  نته الشخص   أو و  هن ك هن أو

الشخع ال ي ال  سدتط ع الض دنع  متط  نتده  :هو التلن  م  وأ  الملو  ط ضن له 

 .إال  مسنىهللو،  الشخص   أو و  هن ك هن أو لاهن

 :أنواع اإلعاقة 

، و لد  ،  مكد  اسدتخ ع أ دواع اإلىنقد و   ن  ى م من تضهللع م  تل  فنت للىنق  والملد

 :ى م ه ا ال حو 

و دنل ظ  إلدم تأث  هدن ، و دنل ظ  إلدم اللادو  للىنقد  أ دواع  دنل ظ  إلدم وقدت وجوهللهدن ،

 . ، و نل ظ  ى م ىهللهلل األىان  المصن  المصنا

وقت وجوهللهن ، ت ضسع إلم أص    أو ط  ل   ، وهدي التدي تد زع إلم اإلىنق   نل ظ  : أوال 

ىدن ض أو  سد ا أمد   الشدخع   ، وهدي التدي تصد ااإل سن  م د  والهللتده ، وإلدم حنهللثد

 . طن ئ  حهلل  له

الض دنع ىدنجزا ىد  وهي التي تجل  اإل سدن   ك   إلم تأث  هن، إىنق  اإلىنق   نل ظ  : ثن  ن 

الض ددنع  ىددنجزا ىدد وإىنقدد  جزئ دد  وهددي التددي تجلدد  الشددخع  ، ىجددزا كددنم  ددأي  شددنط 

 . ىان  هللو  ال لض، و ل  كنصن    لض األ   لض األ شط  هللو  ال لض

 .ح ك  ، إىنق  حس   ، وإىنق   ه    ، وإىنق  إلم اللاو المصنا  اإلىنق   نل ظ : ثنلثن

، وتل دي إلدم إىنقد  متلدهللهللوتت دوع األىادن  المصدن   ، ىدهللهلل واإلىنق   نل ظ  إلدم :  ا لن 

 .تل ي إصن   اإل سن   نىنق  واحهللو، و، وإىنق   س ط إصن   اإل سن   أكث  م  إىنق  

 . الملوق  ومتط  نت وت لن له   األ واع تتحهللهلل احت نجنت
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 الفرع الثاني

 ، وحقوقهالمعوقإلى الشريعة اإلسالمية نظرة 

ن قدهلل هدأ وو   الضنهلل    ، الالفن    حو   ش  ل  اإلس مال ظ و  ه  تم  أهع من تم ز    

م مددن ، ز ددنهللو ى دد ىن دد  وى ن دد  خنصدد  فددي المجددنالت المخت فدد ،   ط  ضدد  ىم  دد م حددتهع 

، الجنه    مح  ازهلل ا  واحتضن  لهلل أ  كن وا في  ، لموع حص و  ى  ه م  حضو  هللاخ  ال

كدد  مددع أهدد  ن ددت اللدد ا ومدد   نلمهلل  دد  ق دد  الم لدد  تتج ددا األك: " الض ط ددي جددن  فددي 

ىمدم، وال  سدنط الج سد  مد  ى ا ، ف لاهع كن   فلد   لد  تضد  ا لجدوال  ال دهلل مد  األاأل

  دد  مؤ  دد ف زلددت اآل ىدد ج، ول ائحدد  المدد  ض وى تدده، وهددم أخدد   جنه  دد  وك دد ،األ

إ  أه  األى ا  تح جوا في األك  مع ال دنس مد  : ، و وى ا   ى نس  ن نح  األك  ملهع

) كد  ملهدع أج  ى  هع ف زلدت اآل د  م  حد  لهدع األ
1
) :  َليى ََ ََل َوََل  يَر ََ َميى  َْ َليى اْْلَ ََ  ََ ْْ َلي

ِِ اللَّي ََل َوَمن ُِْطي َر ََ َلى اْلَمِرِْض  ََ ََل َوََل  َر ََ  َِ َر َْ ِتَهيا اْْلَْنَهياُر اْْلَ َْ ْليُه َننَّياَت َتْنيِرن ِمين َت ِِ َه َوَرُسيوَلُه ُْْد

َذاًبا أَِلًْما  ََ ). َوَمن ََْتَولَّ َُْعذِّْبُه 
2
) 

 سددتوي مددع مدد  ف هددن  جددهلل أ  الملددو  ،  أحكددنع الشدد  ل  اإلسدد م    طددنلع  لددضمد  و    

 إال هددن و دد  الملددوق   ، التددي  تمتددع ، فددي التمتددع  سددنئ  الحضددو   الملددوق سددوا  مدد  و دد  

فددي ال  سددتط ع الض ددنع  متط  نتهددن، و ز ددهلل ى دد هع فددي أ دده قددهلل حظددي  تخف ددم األمددو  التددي 

حو الملو  تضوع ى دم وم  ثع  مك  الضو   أ   ظ و الش  ل  اإلس م    ، مخت ف  مجنالت

 .ى ه والواج نت ، والتخف مفي الحضو  مع و    المسنواو : ، همن أص     ئ س  

 :في الحقوق والواجبات  المساواة: األصل األول 

أ هددن لددع تفدد      دده و دد   و دد   مدد   ،  زات ال ظدد و اإلسدد م    حددو الملددو مدد  مم دد   

الشدد  ل    ظدد  ، فددنلملو  فددي ، فددي سددنئ  الحضددو  والواج ددنت الملددوق  ألشددخنع و دد  ا

ال األمدو  في التمتع  سنئ  الحضدو  إ ، الملوق   ستوي مع م  سوا  م  و   ، اإلس م   

                                                           
1
 .213، 212ع  12تفس   الض ط ي ج  - 
2
 .م  سو و الفتح 13اآل    - 
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واج ددنت   ددنل ظ  إلددم ، و ز ددهلل ى دد هع فددي أ  واج نتدده التددي ال  سددتط ع الض ددنع  متط  نتهددن 

 .ق     اآلخ    م  و    وي اإلىنق  في سنئ  المجنالت

ىتدهللا  أي افدي الحمن د  لهد   الحضدو  مد  الملدوق   سوت    ه و    و    م  و    كمن   

َوَلَقيْد َكرَّْمَنيا  : قولده تلدنلماللمومدنت الض آ  د ، وال  و د  ، أ كد  م هدن  قن مد  ا ط  ، ى  هن

يي َلييى َكِ ْييَر مِّمَّ ََ ييْلَناُ ْ   ييَن الطََِّّْبيياِت َوَفىَّ ييِر َوَرَ َِّْنيياُ   مِّ َْ َمْلَنيياُ ْ  ِفييي اْلَبييرِّ َواْلَب ََ َلْقَنييا َبِنييي ََدَ  َو َِ ْن 

) َتْفِىْاًل 
1
َلْقَناُك  مِّن َذَكَر َوُأنَ ى َوَنَعْلَناُكْ  ُشُعوًبا َوََِّباِئيَل  : ، وقوله تلنلم ( َِ َُ ِإنَّا  َُّْها النَّا َْا َأ

ِبْرَل  َِ ِلْ َل  ََ نَد اللَِّه َأْتَقاُكْ  ِإنَّ اللََّه  َِ )  ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْ  
2
ع ومن وي أ ه ص م هللا ى  ه وسد  ،(

 كع واحهلل وإ  أ نكع واحدهلل أال ال فاد  لل  دي ى دم أىجمدي  ن أ هن ال نس أال إ    : " قن 

)" ... ألسوهلل ى م أحمد  إال  دنلتضوىوال للجمي ى م ى  ي وال ألحم  ى م اسوهلل وال
3
)، 

 هد ا .وم  الثوا ت في أصو  الفضه أ  اللنع  حم  ى دم ىمومده مدنلع  وجدهلل مدن  خصصده 

قصد  الحدهلل   ى دم الحضدو   مد  الم نسداأ  فدأ ى  ،  كن   حث ن ى  حضو  الملوق ولمن

 شددي  مدد   هددع هدد   الحضددو أل التلدد ض   ددن جددهلل  ثددع ، ومدد  وااللتزامددنتهللو  الواج ددنت 

   :ى م  ه ا ال حوال  ن  ، 

 وحمايته الحق في الحياة : أوالا 

هد ا الحد  ، لده اإلسد م   لشد  ل  ، وقهلل ادم ت ا الملو  كغ    له الح  في أ   ل ش   

 دهلل  ن إال  حد  ، كمدن أوج دت اللضدنا ى دم مد   لتدهللي ى دم  فسده أو  أوىضن دهف ع ت ح قت ده 

أ   فلد  فدي  فسده   دهى  ح مدتجسهلل ، مث ه مث  سنئ  و    م  و    وي اإلىنق  ، كمن 

 فسده ، وفي الجم   حمدت أو  تص م ف ه  أو  ا   لاو م  أىانئه ، من  زه   وحه

، ا ط قدن مد  و د   وي اإلىنقد  ، مث ده مثد  و د   و هلل ه م  أي اىتهللا  م ه أو مد  و د  

َسياًنا َوََل  : م  قولده تلدنلم َْ ِْْن ِإ ًئا َوِباْلَواِليَد ْْ ُْْكْ  َأَلَّ ُتْشيِرُكوْا ِبيِه َشي َلي ََ يرََّ  َربُُّكيْ   ََ ُِّيْل َتَعياَلْوْا َأْتيُل َميا 

َّْياُ ْ  َوََل َتْقرَ  ُن َنيْرُ ُُِّكْ  َواِِ َْ َََهيَر ِمْنَهيا َوَميا َبَطيَن َوََل َتْقُتلُيوْا َتْقُتُلوْا َأْوََلَدُك  مِّْن إْماَلَق نَّ َ  َميا  َِ ُبيوْا اْلَفيَوا
                                                           

1
 .م  سو و اإلس ا  31اآل    - 
2
 .م  سو و الحج ات 13اآل    - 
3
 .636ع  38أ ظ  مس هلل أحمهلل ج ،23689: الحهلل   أخ جه اإلمنع أحمهلل في مس هلل    قع  - 
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ياُكْ  ِبيِه َلَعلَُّكيْ  َتْعِقلُيونَ  قِّ َذِلُكيْ  َوصَّ ََ رََّ  اللّيُه ِإَلَّ ِبياْل ََ ََ الَِّتي  ).  النَّْف
1
َوََل َتْقُتلُيوْا  : وقدن  تلدنلم (

رََّ  الّلُه ِإَلَّ  ََ ََ الَِّتي  ِّْيِه ُسيْلَطاًنا َفياَل ُْْسيِر  فِّيي اْلَقْتيِل ِإنَّيُه النَّْف َُْلوًما َفَقْد َنَعْلَنيا ِلَوِل قِّ َوَمن ُِِّتَل َم ََ ِبال

  . (2) َكاَن َمْنُصورًا

  احترام كرامته اإلنسانية: ثانياا 

َمْلَنيياُ ْ  ِفييي  :  ط قددن مدد  قددو  هللا تلددنلما   ََ ييَن َوَلَقييْد َكرَّْمَنييا َبِنييي ََدَ  َو ييِر َوَرَ َِّْنيياُ   مِّ َْ اْلَبييرِّ َواْلَب

َلْقَنييا َتْفِىييْال َِ ييْن  َلييى َكِ ْييَر مِّمَّ ََ ييْلَناُ ْ    دد       شدد  ل  اإلسدد ماللددع تفدد      (3) الطََِّّْبيياِت َوَفىَّ

اإلسدن و إل ده إهن تده أو  زهلل ائده أواالملو  وو    في احت ع إ سن  ته ح ن وم تن ، ف دع تد ح 

    لجز  والفه ، ألحهلل أ   ل ن لع ت ح كم،  س ا إىنقته مكن ته كن سن اال تضنع م  أو 

َسيى َأن َُْكوُنيوا  : ، قن  تلنلم وم نهللاته  نسع إىنقته ََ ْر َِّو َل مِّين َِّيْوَ   َِ َُّْها الَِّذَْن ََمُنوا ََل َْْس َْا َأ

ْنُهنَّ َوََل َتْلِمُ وا َأنُفَسُكْ  َوََل َتَنياَب ُ  ْْرًا مِّ َِ َََسى َأن َُْكنَّ  ْنُهْ  َوََل ِنَساء مِّن نَِّساء  ْْرًا مِّ َِ ََ وا ِباْْلَْلَقياِب ِبيْئ

َّيياِلُموناَِلْسييُ  اْلُفُسييوُق َبْعيي َْميياِن َوَميين لَّييْ  َْتُييْب َفُكْوَلِئييَظ ُ ييُ  ال و نلجم دد  ح مددت كدد  ،  (4) َد اْلِْ

 .  س ا  اجع إلىنقته وم تنأح ن مظه  م  مظنه  اال تضنع م ه كن سن  

 وحمايته والتمليك ، حق التملك  : ثالثاا 

المضدد  و سدد نا نأل الحدد  فددي أ   م دد  و تم دد  ، فددي شدد  ل  اإلسدد ع أ اددن ل ملددو    

كدن   ممتد ، تم  كدن وتم كدن لضدوهللال ف ه الح  فدي أ    د ع،  ش ىن ى م ه ا الح ل حصو  

، وتض د  ، ولده الحد  فدي الم د ا  قنهلل ا ى م  ل  ، مث ه مث  و    م  و د   وي اإلىنقد 

وفدي  ،أو  حدو  لد  مد  أسد نا الم ك د ،  والصهللقنت إ ا كدن  أهد  لد ل  الوصن ن واله نت

، فهو في الش  ل  اإلس م   له  مد  منل د  ، الح  في مزاول  ك  تص م  ف هلل   الجم   له

                                                           
1
 م  سو و األ لنع 151م  اآل     - 
2
 م  سو و اإلس ا  33اآل     - 
3
 .م  سو و اإلس ا  151اآل    - 
4
 .م  سو و الحج ات11اآل    - 
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فنل صدوع ىنمد  ال تفد    د    .األهللا  ، طنلمن وجهللت ش وط تحضضهدنم  ح   الوجوا و

 .ملو  وو   

وم ددع  حفددظ أمولدده وصدد ن تهن  لدده هدد ا الحدد  اددم ت لدده حمن تدده الشدد  ل  وكمددن اددم ت   

 .  م   فل   ل وملنق أمواله غ   م  االىتهللا  ى م ال

  حق التزوج: رابعاا 

 جنا ال     ، إ، وتكو   األس و والح  في التزوج إلس م   في الش  ل  ا ل ملو     

ولع  ك  ى هلل  من ع م  موا ع  ، الزواج واألس و طنلمن كن  قنهلل ا ى م الض نع  متط  نت

مث ه في  ل  مث  و    م  و    ، ف ه الح  في أ   خطا الم أو التي ت نس هالزواج، 

َباِدُكْ  َواَِِماِئُكْ  ِإن  : قوله تلنلملموع ، ل وي اإلىنق   َِ َْن ِمْن  َِ اِل وا اْْلََْاَمى ِمنُكْ  َوالصَّ َُ َوَأنِك

ِلْ َل  ََ َل  وْا َما َطاَب  : ، وقوله تلنلم  (1 ) َُْكوُنوا ُفَقرَاء ُْْغِنِهُ  اللَُّه ِمن َفْىِلِه َواللَُّه َواِس َُ َفانِك

َْْماُنكُ  َدًة َأْو َما َمَلَكْت َأ َِ ْفُتْ  َأَلَّ َتْعِدُلوْا َفَوا ِِ ْ  َذِلَظ َأْدَنى َأَلَّ َلُك  مَِّن النَِّساء َمْ َنى َوُ اَلَث َوُرَباَع َفِإْن 

  .(2 ) َتُعوُلواْ 

   والتعليمم لتعحق ال: خامساا 

ى ددم فدي شد  ل  اإلسد ع ، وقددهلل تم دز الل مدن    ف لد وم زلد  ،  لده مكن د  ىظ مد الل دع    

ُِّييْل َ ييْل َْْسييَتِون الَّييِذَْن َْْعَلُمييوَن َوالَّييِذَْن ََل َْْعَلُمييوَن ِإنََّمييا َْتَييَذكَُّر ُأْولُييوا  : ، قددن  تلددنلمو دد هع 

وقدهلل و هلل أ ده   كن  ط  ه ف  ا  ى م المسد ع ،وت   الم زل  و ه   المكن    ،  (3) اْْلَْلَبيابِ 

، وف  ا  الل دع (4" )ص م هللا ى  ه وس ع قن  ط ا الل ع ف  ا  ى م ك  مس ع ومس م  

الشد  ل  اإلسد م    د   ، ل س مح  ل تف ق  فدي ى م و  هع الل من  تم ز و م زو الل ع وأ

وى م هد ا فمد  حد  الملدو  فدي شد  ل  اإلسد ع ،  الملوق  الملو  و    و    م  و   

                                                           
1
 م  سو و ال و  32اآل    - 
2
 م  سو و ال سن   3اآل    - 
3
 م  سو و الزم  9م  اآل    - 
4
، و قع 38ع  1ج  22، كمن أخ جه الط  ا ي في الصغ     قع 195ع  11، ج 11639:  ا ي في الك      قع الحهلل   أخ جه الط  - 

 ، 58ع1ج  41
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أ   تل ع  وأ   ج س ل تل  ع طنلمن كن  قنهلل ا ى م  ل  ، ال ف   في ه ا  د   ملدو  و د   

 .، والشواههلل ى م  ل  كث  و ، م  الصحن   والتن ل   وو  هع ى م  وم ن ه ا و   

تل  مدن  ت نسدا مدع ل ملدوق   وم  ال ىن   في مجن  التل  ع ل ملوق   ، أ  تضهللع الهللول   ه ا

 .تلفم و   الضنهلل    م هع م   فضنته، و أ  ظ وفهع وأحوالهع 

  :حق العمل : سادساا 

وقي  عميل ئي األ نياءيي ي علييسال نلويد   وقي  عميل للعمل أهمية عظيمة في  ييي ا نلسي       

  فقي  اي ي نل ي  عنوضيكثيأل ني  أوق  يثت شأليعتس  عليه في  اءيس  عليه نلصدا ونلود    

ياَلُة َفانَتِشيُروا ِفيي اْْلَْرِض َواْبَتُغيوا ِمين َفْىيِل  : عليه ف  كت ب هللا تع لى ف  قوله َِْت الصَّ َفيِإَذا ُِِّىي

وَن  َُ نه فيمي  دووأهميتيه     وقي  ود  نل ي  عليى نلعميل  (1)اللَِّه َواْذُكُروا اللََّه َكِ ْرًا لََّعلَُّكْ  ُتْفِل

يَ  هللِان َعْسييهن  بَْييأل  ْبي   نْلَعيِون   َدض  ييَ  " : قَي  َ أايه َصيلِى هللِان َعلَْييه  َوَئييلاَِل  َعيْ  نلسِء ي      نلزُّ َيَْن يَأْخن

اْل أيءلهن  ِ  َعلَيى هَْسيأل ه    ثال يأت  نلجءل   أََي نكن ْزَنة  ن  َيطَي يَِّ هللِان ب سَي    فَيَء يَعسَي   فَيَأْت َ  ب  ن فَيَكن

ْ  أَْن يَْوأََ  نلسِي  َ   َوْاسَه يوهن أَْعطَيْوهن أَْو َنسَ   َخْيأٌل لَهن ن  ". ) عن
2
  وغييأل لليم ني  نيي  يي     (

ونلعميل بسي ه نلصيودا ييج للجمييع   نعيوه وغييأله   . نلت  ت   على نلعميل وتألغيِ فييه

 .فليس هس ك ن  يمسع نلمعوه ع  ف  شأليعة نإلئد    لك  يتكوِ دزقه وقوته

د   فيللمعيوهنلعميل نلمس ئيِ  نختي دنألنع ا   ون  نلألع ية للمعوقي  ف  ه ن نلمج   ه ن   

ئيتط عته  إامي  يتعيي  عليى نل ولية أن تويس  ونأ يجوز أن توس  إليه أعم ال ليوت ف  نق وده

عمي     وأن تخصي  لسيال اويء  ني  نيإليسال نيعم   نلت  تتس ئيِ نيع هيألوفسال وأييونلسال 

 .أيض  نل ولة ونلقط ع نلخ صنلمس ئءة ف  نؤئو ت 

 :حق العالج : سابعاا 

 فعي  أبي    ييهدئيو  هللا صيلى هللا علييه وئيلال علني   ي  د  نلو نلت نوي ن  نينيألن   

 أايز عز وايل إن هللا : )  ق   دئو  هللا صلى هللا عليه وئلال: نل د ني دض  هللا عسه ق   

                                                           
1
 .م  سو و الجمل   11اآل    - 
2
 ...الحهلل   أخ جه ال خن ي في صح حه،  نا  - 
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) (نليي ني ونليي وني   واعييل لكييل  ني  وني   فتيي نوون   وال تتيي نوون بيي ل ألن 
1
نلتيي نوي نيي  و  (

.   ونيسسال ني  نعتءيأله نء يي فميسسال ني  نعتءيأله نويت ء  لعلم ي  نينألن  ن ل خدف بي  ن

. جسءسي  نالال ن يأإلاوي ن أن يعي لن اهويه ول وعلييه يجيوز  فسيو نريألوع  ي  ك ن يكميه  أو

  ونلمأل  يصيِ نلجميع نعوه وغيأل نعوه   وكدهم  ي ت ج إليى نلتي نوي ني  نلميأل  

 .وال فأله ف  شأليعة نإلئد  بي  نعوه وبي  غيأله ف  نلت نوي 

ن أ : " بيي لزنسى وأصيي  ب نينييألن    فجيي ي فيي  تيي ديو نل وليية نينوييية  عسى نلخلهيي يوقيي 

هي،  واعيل 88ولليم ئيسة   لمجي وني ل نلخليهة نلولي  ب  عء  نلملم أو  ن  أئس نوتريهى

فيه أطء ي نسألا  وأاألى عليسال نيدزنه  وأنأل بعزلسال ع  نيص  ي كي  ال تستقيل نلعي وى 

 . نلمج وني  نيص  ي  وه ن ن  يعألف ف  نلت ديو ب ودن  نلمص بي  إلى 

أو  نؤئوة عألفت ه  نج نية نلوليي  بي   إن :..يقو  نيئت ل نل كتود أيم  شوكت نلرط 

هي،  ثيال تعي  ت نلمدايد بعي  لليم في  نختليَّ نليءد  نلعألبيية 88عء  نلملم ف   نرج ئيسة 

نلعألبيييية أو   ود عيييولن فيسييي  لءييي   نلعس يييية نإلاوييي اية لسيييؤالي نلتعوييي ي  وتعييي  نلمجييي ل  

قيي   نلريييو أبييو نلعءيي   أيميي  : بكييأل ىنلمصيي بون ب لجيي ن  نع لجيية فسييية  ويقييو  أيميي  عيويي

إن أو  ن  نتخ  نلءيم دئت ن ب لر   للمألضى نلولي  ب  عءي  نلمليم وهيو ئي     :نلقلقرس ي

ألى أو  نيي  عمييل نلءيم دئييت ن وأايي:  وقيي   دشييي  نليي ي  بيي  نلوطييونط.. خلهيي ي بسيي  أنييية

نلصي ق ت علييى نلَزْنسَييى ونلمجيي وني  ونلعمييي ن ونلمويي كي  ونئييتخ   لسييال نلخيي ن  نلولييي  بيي  

أو  ن  بسى نلءيم دئت ن ف  نإلئيد  و ند نلمألضيى : وق   تق  نل ي  نلمقأليزي. عء نلملم

 . (2) "نلولي  ب  عء  نلملم

ونييتي    فقي  نلمألضيى ولوي نلع هي ت  عليى دع يية كم  عمل نلخليهة عمأل ب  عء  نلعزيز

ن فعون إلّ  كل أعمى ف  نل يونن أو نقع   أو ني  بيه في لن  أو : كتِ كت ب ً إلى أنص د نلر  

ن  به زن اة  ت و  بيسه وبي  نلقي   إلى نلصدا  فألفعون إليه  فأنأل لكل أعمى بق ا   وأنيأل 

فيأنأل لكيل .. .ثيال كتيِ ندفعيون إليّ  كيل يتييال  وني  ال أيي  ليه.. لكل نثسي  ن  نلزنسيى بخي   

                                                           
1
 .5ع  11، ج  21133: الحهلل   أخ جه ال  هضي في س  ه ى  أ ي الهلل هللا    قع   - 
2
  88ع 3تن    الهللول  اإلمو   ج  - 
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كلكيال  ":دئو  هللا صيلى هللا علييه وئيلال تطءيق  لقو   خموة بخ    يتوزعون بيسسال ب لووية

  (1)."نوئو  ع  دعيته  ف إلن   دنع وهو نوئو  ع  دعيته

عداي  نج ايي    نلمعيوقي  ون  نلألع ية ف  هي ن نلمجي   أن تميسل نل ولية غييأل نلقي  دي  ني 

 . نلعدجقيمة ن     ن  و اأخ  نسسال اوء  أو ت لك  يتمكسون ن  نلت نوي

ً.عيشًالكريمًلهمالتأمينًً:ًثامنا ً

علييى تييأني  نل ييي ا نلكأليميية للهقييألني ونلضييعه ي   ونييسسال  شييأليعة نإلئييد  عملييتأيضيي   

:   قي   تعي لى  واعليت لسيال ني  أنيون  نلزكي ا ئيسم وقيت  إلن ك اون فقألني أون تي اي نلمع

 ييَدَِّاتُ ِإنََّما َِّيياِب َواْلَغيياِرِمَْن َوِفييي  الصَّ َهييا َواْلُمَ لََّفييِه ُِّلُييوُبُهْ  َوِفييي الرِّ ْْ َل ََ ِلْلُفَقييرَاء َواْلَمَسيياِكِْن َواْلَعيياِمِلَْن 

ِكيْ َل  ََ ِلْ َل  ََ وق  ئءقت نإلش دا إلى نهتم    " . (2)ًَسِبِْل الّلِه َواْبِن السَِّبِْل َفِرَْىًه مَِّن الّلِه َوالّلُه 

 هيي ت ونييتيي   لمألضييى ولوي نلع ب وعس يتييه نلخليهيية عمييأل بيي  عءيي نلعزيز دضيي  هللا عسييه 

 . فليألناع
(3)  

ً:ًفيًالصالةًوغيرهاالمعوقًاستخالفً:ًتاسعا ً

أيض  ن  نظ هألنوي ونا نلريأليعة نإلئيدنية بيي  نلمعيوه وغييأله  نئيتخدفه في  نلصيدا   

نئيتخلَّ فق  دوي أن دئو  هللا صلى هللا علييه وئيلال وغيألللم ن  أنودهال   ب لمولمي    

على نلصيدا ب لمويلمي   وغيألهي  ون م  ب  نولمة وغيألهم  ن  أص  به    نب  أ  نكتو  

وهي ن ني  . وك ن نب  عء   وعتء ن نب  ن لم يؤن ن نلسي   وكدهمي  أعميى .ن  أنأل نلم يسة

) عليه ع نة نلعلم ي 
4
) 

 : التخفيف: األصل الثاني 

فددي  تخف فددن هعم حددتوى ن دد  خنصدد  ،     والاددلفن ضددهلل أولددت شدد  ل  اإلسدد ع الملددوقل  

 هللا ، تط  ضن لضدو ع وواقله أحوالهعمع  ت نسا ، هنالل نهللات والجهنهلل وو  : م  الواج نت 

ُْْكْ  ِفي الدِِّْن ِميْن  : تلنلم ، وقوله   (5) ََل َُْكلُِّ  الّلُه َنْفًسا ِإَلَّ ُوْسَعَها :  تلنلم َل ََ َوَما َنَعَل 

                                                           
1
 .633ع  3، ج 88ع  3، والهللول  األمو   الم جع السن ضج 211ع  1تن    الخ فن  ج  - 
2
 .م  سو و التو    41اآل    - 
3
 .633ع  3، ج 88ع  3، والهللول  األمو   الم جع السن ضج 211ع  1تن    الخ فن  ج  - 
4
، وأ ظ  تفس   11232: ، و قع384ع  9أخ جه الط  ا ي في الملجع الك    ى  ا   ى نس ، امظ  الملجع الك    ل ط  ا ي ج  - 

 .356ع  1الض ط ي ج 
5
 .م  سو و ال ض و 284اآل    - 
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 ََ َر ََ  (1) تلنلم، وقوله :  ََ َر ََ ُْْك  مِّْن  َل ََ َْْنَعَل  )  َما ُِْرُْد الّلُه ِل
2
ََ  : ، وقولده تلدنلم( ْْ َلي

ََل  يَر ََ َليى اْلَميِرِْض  ََ ََل َوََل  يَر ََ  َِ يَر َْ َليى اْْلَ ََ ََل َوََل  يَر ََ َميى  َْ َلى اْْلَ ََ  (3)  تلدنلم، وقولده :  ََ ْْ َلي

ْلي ِِ ِِ اللََّه َوَرُسوَلُه ُْْد ََل َوَمن ُِْط َر ََ َلى اْلَمِرِْض  ََ ََل َوََل  َر ََ  َِ َر َْ َلى اْْلَ ََ ََل َوََل  َر ََ َمى  َْ َلى اْْلَ ُه َننَّياَت ََ

ييَذاًبا أَِلًْمييا ََ ْبييُه  ِتَهييا اْْلَْنَهيياُر َوَميين َْتَييَولَّ َُْعذِّ َْ َلييى  : ، وقولدده تلددنلم   (.4) َتْنييِرن ِميين َت ََ  ََ ْْ لَّيي

وْا ِلّلِه َوَرُسولِ  َُ ََل ِإَذا َنَص َر ََ َلى الَِّذَْن ََل َِْنُدوَن َما ُْنِفُقوَن  ََ َلى اْلَمْرَىى َوََل  ََ َعَفاء َوََل  َليى الىُّ ََ ِه َما 

ْ َل  َِ ِسِنَْن ِمن َسِبَْل َوالّلُه َغُفورَل رَّ َْ    (5. )اْلُم

ىمدم ف مدن  تل د   دنلتك  م الد ي إ  هللا  فع الحد ج ىد  األ : " جن  في تفس   الض ط ي  

ى ج ف من  شت ط في التك  م  ه مد  المشدم، ومدن  تلد   مد   شت ط ف ه ال ص ، وى  األ

االفلددن  مددع وجددوهلل اللدد ج، وىدد  المدد  ض ف مددن  ددؤث  المدد ض فددي إسددضنطه، كنلصددوع 

" ) وش وط الص و وأ كن هن، والجهنهلل و حو  ل 
6
). 

َفافيًا َوِ َقياَلً  :  قولده تلدنلم: " اوا  ال  دن  وجن  في أ   ِِ ، ال خفدم مدن " األ د   ...اْنِفيُروا 

في ه   اآل   الك  م  م  التشهلل هلل في الخ وج إلم الجهنهلل ى م ك  حن ، ولك ده تلدنلم  د   

َليى  :   فع هد ا التشدهلل هلل  ضولده ََ َليى اْلَمْرَىيى َوَل  ََ يَعَفاِء َوَل  َليى الىُّ ََ  ََ ْْ الَّيِذَْن َل َِْنيُدوَن َميا َلي

ََل  َر ََ  ُْْنِفُقوَن 
 (7.)

 

 ،لمن جن  اإل    نلجهنهلل أى   هللا الم ام والادلفن : " وجن  في أاوا  ال  ن  أ ان    

وأىد   ملهدع ال سدو  صد م هللا  ،وأى   ملهع الفض ا  ال    ال  ستط لو  تجه دز أ فسدهع

َس َى َدم الَادَلَفن   "  : كمدن فدي قولده تلدنلم، ى  ه وس ع إ  لع  وجهلل ى هلل  من  جهزهع  ه  لَد س

                                                           
1
 .م  سو و الحج  38م  اآل    - 
2
 .م  سو و المنئهللو 4م  اآل    - 
3
  .م  سو و ال و  41: م  اآل     - 
4
 .م  سو و الفتح 13اآل    - 
5
 .م  سو و التو   91اآل    - 
6
 313ع  12تفس   الض ط ي ج  - 
7
 .165ع 2أاوا  ال  ن  في  فس   الض آ  ج  - 
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َادم ِمُلُكيْ    : إلدم قولده "َوال َى َم السَم س َْ ِمَلُهْ  ُِّْليَت َل َأِنيُد ميا َأ َْ َليى الَّيِذَْن ِإَذا ميا َأتَيْوَظ ِليَت ََ َوَل 

َ نًا َأَّل َِْنُدوا ما ُْ  ََ  ِِ ُُْنُهْ  َتِفُْض ِمَن الدَّْم َْ ِْْه َتَولَّْوا َوَأ َل . )  ْنِفُقونَ ََ
1
) 

َليى  : في س ن  تفسد   قولده وجن  في الض ط ي   ََ َليى اْلَمْرَىيى َوََل  ََ يَعَفاء َوََل  َليى الىُّ ََ  ََ ْْ لَّي

ِسيِنَْن ِمين َسيِبَْل َواللّيهُ  َْ َليى اْلُم ََ وْا ِلّلِه َوَرُسيوِلِه َميا  َُ ََل ِإَذا َنَص َر ََ  َغفُيورَل الَِّذَْن ََل َِْنُدوَن َما ُْنِفُقوَن 

ْ َل  َِ َعَفاء  :  قوله تلنلم -ولم األ:  ست مسنئ ف ه   ،  رَّ َلى الىُّ ََ  ََ أصد  فدي ، اآل   لَّْْ

سضوط التك  م ى  اللنجز، فك  م  ىجز ىد  شدس سدضط ى ده، فتدن و إلدم  دهلل  هدو فلد ، 

)وتن و إلم  هلل  هو و ع، وال ف       اللجز م  جه  الضوو أو اللجز مد  جهد  المدن ،
2
) 

: تلدنلم وقولده ،: ال ضد و (3 ) َُْكلُِّ  الّلُه َنْفًسا ِإَلَّ ُوْسيَعَها : و ظ   ه   اآل   قوله تلنلم

َرََل  : تلنلم ََ َلى اْلَمِرِْض  ََ ََل َوََل  َر ََ  َِ َر َْ َلى اْْلَ ََ ََل َوََل  َر ََ َمى  َْ َلى اْْلَ ََ  ََ ْْ )  َل
4
). 

 وى أ دو هللاوهلل ىد  أ دس أج  المجنهدهلل   ،  اإلس ع     ز نهللو ى م ه ا التخف م م حهع   

لضدهلل تد كتع  نلمهلل  د   أقوامدن مدن سد تع مسد  ا وال : )أ   سو  هللا ص م هللا ى  ه وس ع قدن 

 (.أ فضتع م   فض  وال قطلتع م  واهلل إال وهع ملكع ف ه

) (ح سهع الل  : )، وك م  كو و  مل ن وهع  نلمهلل    ؟ قن   ن  سو  هللا:  قنلوا
5
). 

ه   اآل   مع من  ك  ن م   ظنئ هن أ ه ال حد ج ى دم الملد و   ، وهدع قدوع ىد م ف   ت 

لد س : ى  هع كأ  نا الزمن   واله ع واللمم والل ج، وأقواع لدع  جدهللوا مدن   فضدو ، فضدن 

إ ا ى فددوا الحدد  وأح ددوا أول ددن   وأ غاددوا ( إ ا  صددحوا ر و سددوله) ى ددم هددؤال  حدد ج

 .ى ا   س حن ه أصحنا األفل   الح:  قن  الل من  ،أىهللا  

                                                           
1
 .113ع 8أاوا  ال  ن  ج  - 
2
 .228ع  8الض ط ي ج   - 
3
 .م  سو و ال ض و  284اآل     - 
4
 .م  سو و ال و  41اآل    - 
5
 .وصححه األل ن ي . 15ع  2، ج 2518: خ جه أ و هللاوهلل في س  ه   قع الحهلل   ا   - 
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 مددد   ض دددن  -ىمددد و  ددد  الجمدددوح   ال سدددو  صددد م هللا ى  ددده وسددد ع لمدددن  أى أ وي و   

وهللا الحف     ل جتدي : فضن ( إ  هللا قهلل ى   : ) قن . في أو  الج ش ، - صن  أى جاأل

 (1) ه   في الج  

ييُر ُأْوِلييي  : وجددن  فددي الض ط ددي فددي تفسدد   قولدده تلددنلم ْْ ييُدوَن ِمييَن اْلُمييْ ِمِنَْن َغ َِ َلَّ َْْسييَتِون اْلَقا

يَل اللّيُه اْلُمَناِ يِدَْن ِبيَكْمَواِلِهْ  وَ  َرِر َواْلُمَناِ ُدوَن ِفي َسِبِْل الّلِه ِبَكْمَواِلِهْ  َوَأنُفِسيِهْ  َفىَّ َليى الىَّ ََ َأنُفِسيِهْ  

َد الّلُه ا ََ ِدَْن َدَرَنًه َوُكيالًّ َو َِ ًْما اْلَقا َِ ََ ِدَْن َأْنرًا  َِ َلى اْلَقا ََ َل الّلُه اْلُمَناِ ِدَْن  ْسَنى َوَفىَّ َُ ،   {59}ْل

أه  الا  هع أه  األى ا  ، وقهلل ث ت أ ه ص م هللا ى  ه وس ع لمن قفد  مد  : قن  الل من  

إ   نلمهلل     جنال من قطلتع واهلل ن وال سد تع مسد  ا إال كدن وا ملكدع  : " لض وزواته قن  

فه ا  ضتاي ا  صنحا الل    لطم أج  الغنزي ، فض    حتم  " أولئ  قوع ح سهع الل  

أ  اجدد    كددو  مسددنو ن ، وفددي فادد  هللا متسددع ، وثوا دده فادد  الاسددتحضن  ، ف ث ددا ى ددم 

 لطددم اجدد   مدد  و دد  تاددل م ، ف فادد ه  ، وق دد ال  دد  الصددنهللق  مددنال  ث ددا ى ددم الفلدد  

)تال م ل م نش و لالغنزي  ن
2

.) 

ع مكتددوع وسددمع فادد    ألمددن سددملهن ا دد  . "الضنىددهللو  ال سددتوي : "وق دد  فددي قولدده تلددنلم

 ،فك م  م  ال  ستط ع الجهدنهلل ممد  هدو أىمدم وأشد ن   لد  :المجنههلل   ، قن   ن سو  هللا

 ، و وي أ  ا   مكتوع قن  ه  لدي ولي الا فضن   سو  هللا ص م هللا ى  ه وس ع و   أ

) ".و   أولي الا   : " خص  ف زلت
3
)  

ل س ى دم :   ضو  تلنلم  ك   ،" ح ج ل س ى م األىمم " : وجن  في تفس   قوله تلنلم 

األىمددم مدد كع أ هددن ال ددنس ادد  ، وال ى ددم األىدد ج ادد  ، وال ى ددم المدد  ض ادد   أ  

وشدهوهلل الحد ا ملهدع إ ا هدع لضدوا ىدهللّوهع، ل ل د  التدي   تخ فوا ى  الجهدنهلل مدع المدؤم   ،

).و  حو ال ي ق  ن في  ل  قن  أه  التأو   . هع، واألس نا التي تم لهع م  شهوهللهن
4
). 

ه    لض جوا ا التخف م التي م حهن اإلس مي ل ملوق   ، ومن اكث هن في ش  ل  

 .اإلس ع 

                                                           
1
 224ع  8الض ط ي ج  - 
2
 .362ع  5الض ط ي ج  - 
3
، وصححه األل ن ي ، الس   الك  ى ط الملن م  نله هلل 3111: ، و قع 3199،  قع 9ع  4، س   ال سنئي ج 191ع  5مس هلل أحمهلل  ج  - 

 .362ع  5، وتفس   الض ط ي ج 23ع  9ج 
4
 222ع   22، ج 221ع  19تفس   الط  ي ج  - 
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  لثالفرع الثا

 قونحو المعة والدولالمجتمع واألسرة واجبات 

، الد ... ن أو   تن أو أخن أو أقهلل  كو  ا  ن الملو  ه، وجز  م هو ا   المجتمع والملو     
ووجوهلل هؤال  الملوق   في المجتمدع  سدتت ع متط  دنت وواج دنت ى دم المجتمدع والهللولد  ، 

  وحضوقده  مكد    دو و أهدع ولم الملدإا ط قن م   ظ و اإلس ع  جا ى  همن الض نع  هن، و
 : ف من   ي إجمنال واج نت الملوق  

و أ ىهللع تل  اه ألي  دوع مد  اإلهن د و ،وملنم ته كن سن ، لملو ا ك ام  احت اع .1

َُّْهيا   : وقوله تلنلم ، (1) َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني ََد َ  : ضوله تلنلمل تط  ضن، اإلزهلل ا  َْا َأ
يْنُه ْ الَّيِذَْن ََمُنيوا ََل  ْْيرًا مِّ َِ َسيى َأن َُْكوُنييوا  ََ ْر َِّيو َل مِّين َِّييْوَ   َِ ، وقولدده صدد م هللا  (2) َْْسيي

 حسددا امدد ئ مدد  الشدد   أ   حضدد  أخددن   المسدد ع كدد   ...: " ل مسدد عى  دده وسدد ع 
). "المس ع ى م المس ع ح اع هللمه ومنله وى اه 

3
) 

مدن  جد ح مشدنى   الت ف  في تلنم  األس و والمجتمع مع الملو  وال لهلل ىد  كد   .2
 .وأحنس سه

ى دم ، واللمد  في الملنم  او الملو  مع و    م  و   الملوق   مسنواللم  ى م  .3
و دد   فس الحضددو  المهلل  دد  والس نسدد   التددي  تمتددع  هددن سددوا  مدد   ددلملددو  تمتددع ا

أو ملنم د   ات ط  لد  تم  ز د  ، أو تشد  لنتأ د  أ ظمد  سد   ، وم عالملوق  

نيَد  : ضولده تلدنلمل، الملدو  ك امد مد   حنط تكو  أو متلسف  أو  َِ ِإنَّ َأْكيَرَمُكْ  
 . (4) اللَّهِ 

، ى م تأم   الوسنئ  التي تسنىهلل الملو  ى دم أهللا  مهنمده وأ شدطته ال وم د اللم   .6
 في وسنئ  ال ضد  هعتخص ع أمنك  لك، ى م  ل   وإ جنهلل وسنئ  ال ض  التي تسنىهلل

 .أو  حوهن والمواص ت
و  دن  أ ده مد  التلدنو  ى دم ال د   ،عومسدنىهللته    نلتلنو  مع الملوقت م   الوىي  .5

َليى اِْل ْيِ  َواْلُعيْدَواِن   :لضولده تلدنلم والتضوى  ََ َليى اْلبيرِّ َوالتَّْقيَوال َوََل َتَعياَوُنوْا  ََ َوَتَعياَوُنوْا 

)  َواتَُّقوْا الّلَه ِإنَّ الّلَه َشِدُْد اْلِعَقابِ 
5
 ":أ  ال  ي ص م هللا ى  ه وس ع قدن ومن وي  (

مث  المؤم    في تواهللهع وتلنطفهع وت احمهع مث  الجسهلل إ ا اشتكم ىادو تدهللاىم 

                                                           
1
 .م  سو و اإلس ا  31م  اآل    - 
2
 .م  سو و الحج ات  11م  اآل    - 
3
، وأخ جه ال  هضي في س  ه 11ع  8،  نا تح  ع لع المس ع وخ له ، ج 4314الحهلل   أخ جه مس ع في صح حه ى  ا ي ه   و   قع  - 

 92ع 4ج  11234:   قع 
4
 96ع  4، أ ظ  الس   الك  ى ج 11865الحهلل   اخ جه ال خن ي ومس ع في صح همن ، كمن اخ جه ال  هضي في س  ه    قع   - 
5
 .م  سو و المنئهللو 51م  اآل     - 
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" ) سددنئ  الجسددهلل  نلسدده  والحمددم
1
" :ن وي أ دده صدد م هللا ى  دده وسدد ع قددن ومدد ،(

")المؤم  ل مؤم  كنل   ن   شهلل  لاه  لان 
2
).  

 كدد  مددن  نت التددي تل ددم  ددنلملوق  هللىددع المؤسسددو، ت م دد  الددوىي  حضددو  الملددوق   .4

اددمن  حسدد  تضددهلل ع خددهللمنتهن إلددم مددع ،  مك هددن مدد  أهللا  واج نتهددن وتحض دد  أهددهللفهن

  .هعتهن ملتض  ع أىمنلهن وتلنم الملوق   م  خ   

، وت سدد   الحصددو  نلل ج الط ددي وال فسددي والددوظ في ددلملددو  اللمدد  ى ددم تمتددع ا .3

 .مجن ن إ ا كن  و   قنهلل  ى  ه ى م  ل 

مد  ، نا التي تلدو  إ هللمنجدهو ، وت ل   الصل  في المجتمعوهللمج المل اللم  ى م .8

  دد الت ف هوالثضنف دد   شددط  األفددي  تهمشددن ك، ونومه  دد ى م ددن هتهلل   ددو هتأه  ددخدد   

 ..ال ...، و تحض   ل   م حه االشت ا  في ال واهللي الثضنف   وال  نا     وال  نا

شدي  مسدتوى ملتحض د  لده  مدن  ادم  ن، اجتمنى دو ن دمنلالملو   ى م تأم  اللم   .9

مدد  و مكدد  ت   دد   لدد  ،  لدده م نسددا أجدد  عمدد  خدد   تخصدد ،  الئدد  واجتمددنىي

  .الزكوات والصهللقنت وو  هنإىطنئه م  خ   

 .ت س   س   التل  ع ل ملوق   ، وتخط ط وسنئ ه  من  نت نسا مع تص  فنتهع  .11

 .نى نه، منهلل ن أو اجتماستغ لحمن   الملو  وم ع  .11

 ، حن  الل م   التي تسنىهلل ى دم  لد  ح  أس نا اإلىنق  ، وإج ا  األ اللم  ى م .12

و ل  كنلحهلل مد  زواج األقدن ا ، وأصدحنا األمد اض،  ،اإلىنق   سا تض    م  ل

 وت ىنئشد   ادي هللا ى هدن، أ   ،اتخن  اإلجد ا ات الكف  د   د ل و .أو  حو  ل  

" تخ  وا ل طفكع وأ كحوا األكفدن  وأ حكدوا إلد هع  :"ال  ي ص م هللا ى  ه وس ع قن  

(
3

 ).  

له ، وت سدد التددي تاددم  حصددو  الملددو  ى ددم حضوقددهالتشدد  لنت والضددوا     سدد  .13

 .الحصو  ى  هن ط   

 .ه   هي أهع واج نت األس و والمجتمع والهللول   حو الملو  

                                                           
1
تلدنطفهع ت ى المؤم    في ت احمهع وتدواهللهع و: " وأخ جه ال خن    فظ .  656ع  3وج  4441: الحهلل   أخ جه ال  هضي في س  ه    قع  - 

 .196ع  15، وج 4111: صح ح ال خن ي الحهلل    قع " كمث  الجسهلل إ ا اشتكم ىاو تهللاىم له سنئ  الجسهلل  نلسه  والحمم 
2
 96ع  4، أ ظ  الس   الك  ى ج 11865الحهلل   اخ جه ال خن ي ومس ع في صح همن ، كمن اخ جه ال  هضي في س  ه    قع  - 
3
 133ع  3ج 16131:   قع الحهلل   اخ جه ال  هضي في س  ه  - 
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 رابعال الفرع

 المواثيق الدولية في حقوق المعوقين

ومدن  تل ادو  لده مد  ،  فدي اللدنلع ز نهللو أىدهللاهللهع ط اهللواالملوق    أىهللاهلل ظ ا لكث و     

، أو  حد مهع مد   األ شدط  والمجدنالت المخت فد  فديمشن كنتهع ،  حهلل م   تم  ز وتا   

، أو  ح مهع مد  الكث د  مد  الحضدو  التدي  جدا  مث هع مث  و  هعالتمتع  نلح نو الط  ل   

وفددي األىددواع   ، حددنجتهع إلددم ال ىن دد  والل ن دد  تأكددهللكدد  هدد   األمددو    ، هددن واأ   تمتلدد

وتغ   في ال ظ و إلم الملدو ، ى دم المسدتو    الدهللولي ك    الض     المنا   حهلل  اهتمنع 

األشدخنع  وي اإلىنقد   د فس الحضدو  التدي  تمتدع  تمتدعلمد  ى دم هللفع إلم ال،  والوط ي

الدهللو  و المؤسسنت الهللول   التم  ثع وو ، ومسنواتهع  غ  هع ،األشخنع اآلخ    هن 

التشدد  لنت التددي تاددم  قددهلل ا مدد  ال ىن دد  والل ن دد   هدد   الشدد  ح  واأل ظمدد  المخت فدد  

، ثدع   ظمد هد   األ من و هلل م  حضدو  ل ملدوق   فدي  لضل تل ض، وتوا حن سأالمهمش 

، والوط  د ، لتلدهللهلل المواث د  الهللول د و ظ ا  .ال ظ  الش ىي ل  ن  موقفه م هأى اه ى م 

 :  ، وهمن أهمهن وكث و تفص  تهن، فسوم أكتفي   ك   لض الحضو  التي و هللت في

و شدد   موجددا قدد ا     الدد ي اىتمددهللالخددنع  حضددو  الملددوق   ، اإلىدد   اللددنلمي -

كدن و   )هلل سدم   9 :وتدن     ،(31-هلل) 3663 :  قع  الجمل   اللنم  لذمع المتحهللو

 .لهللول   في حضو  الملوق  ، وال ي  لهلل م  أهع المواث   اع 1935 (األو 

ع، وفدتح  دنا 2114 :التي اىُتمهللت في ىنعاتفنق   حضو  األشخنع  وي اإلىنق ،  -

فدي  ع ،و دهللأ ت ف د هن٧٣٣٢ (آ ا )مدن س ٠٣ : اىت ن ا م التوق ع ى  هن م  الهللو  

 .لحضو  الملوق  الهنم  والتي مث ت اال ط ق  المض    ، ع2118 : ىنع

 د بموجااق قاارار الجمعيااةماافااي اإلعااالن العااالمي المعتالااواردة حقااوق المعااوقين  : أوال 

،  ع1935 (كدن و  األو  )هلل سدم   9 :وتن    ( 31-هلل) 3663 :اللنم  لذمع المتحهللو   قع 

 :من   ياإلى    شأ  الحضو  جن  في ه ا قهلل و

أ ددن كددن  م شددأ وط  لدد   ل ملددو  حدد  أصدد   فددي أ  تحتدد ع ك امتدده اإل سددن    ولدده، .1

وخطو و أوجه التلو   والضصدو  التدي  لدن ي م هدن،  فدس الحضدو  األسنسد   التدي 
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، األمد  الدد ي  ل ددي أوال وق دد  كدد  شددس أ  لدده  تكدو  لمواط  دده الدد    هددع فددي سدد ه

 .الح  في التمتع  ح نو الئض ، تكو  ط  ل   وو    قهلل  المستطنع

التدي  تمتدع  هدن سدوا  مد  ال شد ، وت ط د   ل ملو   فس الحضو  المهلل    والس نسد   .2

مدد  اإلىدد   الخددنع  حضددو  المتخ فدد   ىض  ددن ى ددي أي تض  ددهلل أو إلغددن   3 :الفضدد و

  .ل حضو  الم كو و  مك  أ   مس الملوق   ىض  ن

ل ملددو  الحدد  فددي التددهللا    التددي تسددتههللم تمك  دده مدد    ددو  أك دد  قددهلل  ممكدد  مدد    .3

  .االستض   ال اتي

اللددد ج الط دددي وال فسدددي والدددوظ في  مدددن فدددي  لددد  األىادددن   ل ملدددو  الحددد  فدددي .6

الصدد نى   وأجهددزو التضددو ع، وفددي التأه دد  الط ددي واالجتمددنىي، وفددي التل دد ع، وفددي 

التددهلل  ا والتأه دد  المه  دد  ، وفددي المسددنىهللو، والمشددو و، وفددي خددهللمنت التوظ ددم 

حدهللوهلل وو  هن م  الخدهللمنت التدي تمك ده مد  إ مدن  قهلل اتده ومهن اتده إلدي أقصدي ال

  .وتلج   لم    إهللمنجه أو إىنهللو إهللمنجه في المجتمع

ل ملو  الح  في األم  االقتصنهللي واالجتمدنىي وفدي مسدتوي مل شد  الئد ، ولده   .5

الح ، حسا قهلل تده، فدي الحصدو  ى دي ىمد  واالحتفدنظ  ده أو فدي مزاولد  مه د  

  .، وفي اال تمن  إلي  ضن نت اللمن  مف هللو وم  ح  ومجز  

حدد  فددي أ  تؤخدد  حنجددنتهع الخنصدد   لدد   االىت ددن  فددي كنفدد  م احدد  ل ملددوق   ال  .4

  .التخط ط االقتصنهللي واالجتمنىي

، وفدي المشدن ك  فدي  ل ملو  الح  في اإلقنم  مع أس ته  اتهدن أو مدع أسد و  هلل  د  .3

وال  جدددوز إخادددنع أي . جم دددع األ شدددط  االجتمنى ددد  أو اإل هللاى ددد  أو الت ف ه ددد 

لملنم دد  مم ددزو و دد  ت دد  التددي تضتادد هن حنلتدده أو  ملددو ، ف مددن  تل دد   نإلقنمدد ،

فددن ا حتمددت الادد و و أ    ضددي .  ضتادد هن التحسدد  الم جددو لدده مدد  هدد   الملنم دد 

الملو  في مؤسس  متخصص ،  جا أ  تكو    ئ  ه   المؤسس  وظ وم الح دنو 

ف هن ى ي أق ا من  ستطنع م    ئ  وظد وم الح دنو اللنهلل د  لذشدخنع الد    هدع 

  .في س ه
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 جددا أ   حمددي الملددو  مدد  أي اسددتغ   ومدد  أ دد  أ ظمدد  أو ملنم دد   ات ط  لدد   .8

 . تم  ز   أو متلسف  أو حنط   نلك ام

 جا أ   مك  الملو  م  االستلن    مسنىهللو قن و    م   وي االختصدنع حد     .9

وإ ا أق مدت ادهلل .  ت    أ  مث  ه   المسنىهللو ال و ي ى هن لحمن   شخصه أو منله

ال هلل  د  وى قانئ   وجا أ  ت اىي اإلج ا ات الضن و    المط ض  حنلته الملو  هللى

 .أو اللض    م اىنو تنم 

 .في ك  األمو  المتل ض   حضوقهع م  المف هلل استشن و م ظمنت الملوق   .11

 توجا إى ع الملدو  وأسد ته ومجتملده المح دي،  كد  الوسدنئ  الم نسد  ، إى مدن  .11

 ً.اإلى   كنم   نلحضو  التي  تام هن ه ا

اىُتمدهللت  التدي، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةحقوق المعوقين الواردة في : ثانيا

 (آ ا )مددن س ٠٣ : اىت ددن ا مدد ع، وفددتح  ددنا التوق ددع ى  هددن مدد  الددهللو  2114 :فددي ىددنع

، والتدي ت حصد  ام  الحضو  اآلت   ت، والتي ت ع2118 : في ىنع و هللأ ت ف  هن ع ،٧٣٣٢

 :، وأجم   ك هن في  صوصهن 31 – 11 :في المواهلل م  

 الح  في الح نو  11 :المنهللو

امن  حمن    وس م  األشخنع  وي اإلىنق  ال     وجهللو  في  11:المنهللو 

 . حنالت تت سع  نلخطو و

خ    اآلاالىت  ام  نألشخنع  وي اإلىنق  ى م قهللع المسنواو مع  12 : المنهللو

 أمنع الضن و  

 ال جو  إلم الضان   ح  13:المنهللو 

 ح    الشخع وأم ه 16: المنهللو

إ سن    أو  ىهللع التل ض ل تل  ا أو الملنم   أو اللضو   الضنس   أو ال  15 : المنهللو

 المه   

 ىهللع التل ض ل ستغ   والل م واالىتهللا   14 :المنهللو

 حمن   الس م  الشخص   13: المنهللو
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 ح    الت ض  والج س   18 : المنهللو

 الل ش المستض  واإلهللمنج في المجتمع 19 : المنهللو

 الت ض  الشخصي ح    21 : المنهللو

 ح    التل    وال أي والحصو  ى م مل ومنت 21 : المنهللو

 احت اع الخصوص    22 : المنهللو

 احت اع ال  ت واألس و  23 : المنهللو

 التل  ع ح   26 : المنهللو

   الصح ح  ال ىن   25 : المنهللو

 التأه   وإىنهللو التأه    24 : المنهللو

 اللم  ح   23 : المنهللو

 مستوى المل ش  ال ئ  والحمن   االجتمنى    الح  في 28 : المنهللو

 المشن ك  في الح نو الس نس   واللنم الح  في  29 : المنهللو

 .المشن ك  في الح نو الثضنف   وأ شط  الت ف ه والتس    وال  نا  ح   31 : المنهللو

 .ه   هي الملنلع ال ئ س  التفنق   حضو  األشخنع الملوق   

منظااور ال، ماان المشااار إلي ااافااي االتفاقيااة الااواردة حقااوق األشااخاص ذوي اإلعاقااة ، 

  اإلسالمي عيالشر

ىدد ض المددواهلل المتاددم   حضددو  األشددخنع  وي اإلىنقدد ،  الددوا هللو فددي االتفنق دد ،  لددهلل   

هدي  ،هد   األتفنق د  مد  حضدو  ل ملدوق    مك  الضو   أ  جم دع مدن و هلل فدي المشن  إل هن،

مدد  ملددوق     جددا أ   تمتددع  هددن الجم ددعالتددي و  أسنسدد   ال و ددم ألي إ سددن  ى هددن، وحضدد

كمن  مك  الضو   أ  ش  لت ن اإلس م   قدهلل ح صدت ى دم تمتدع اإل سدن  ملوقدن ،  وو  هع

مددع مددن جددن ت  دده شدد  لت ن تمنمددن تتفدد    ضددوهدد   الح وى  دده فددن وو دد   ،  هدد   الحضددو ، 

وال حمدد  ، مثدد  التكنفدد  والتلددنو  سددنم   دده مدد  قدد ع  اتسددمتاإلسدد م   مدد  م ددنهللئ، ومددن 

 . ال ...إلم اآلخ   واإل ثن  واإلحسن  
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ى ددم التلنمدد  ملهددن ، األسدد و والمجتمددع والهللولدد  ، لمدد  الجم ددع وى ددم هدد ا  جددا أ     

التددي جددن ت  هددن الشدد ائع  ومدد  الم ددنهللئ اإل سددن    إ ط قددن مدد  م ددنهللئ وقدد ع شدد  لت ن،

 .، وأجمع ى  هن اللض  السمنو  

أ  شدد  ل  اإلسدد ع لددع تفدد   فددي احتدد اع الاددلفن  وإىددن تهع ى ددم  التأك ددهللأ اددن أ جددو ا  

،  وإ سدددن  تهن مددد  ىموم ددد  ال سدددنل  اإلسددد م  ،  نإ ط قددد و ىددن تهع  ددد   مسددد ع وو ددد   ،

 . ىموم   م نهللئهن وق مهن
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 الخاتمة

 :في األمو  اآلت  ال ح    تنئج  مك  إجمن  أهع 

الشدخع الد ي ال  سدتط ع الض دنع  متط  نتده الشخصد   أو و  هدن ك هدن : الملدو  هدو : أوالا 

 .، إال  مسنىهللو أو لاهن

 .أ   ظ و اإلس ع إلم الملو  تتسع  نلمسنواو والتخف م: ثن  نا 

 أ  ل ملو  الح  في التمتع  سنئ  الحضو  التي  تمتع  هن و    م  و   الملدوق   ، : ثنلثنا 

 .فش  ل  اإلس ع ال تف   في الحضو      ملو  و    و    

، الدد ...م ج سدده أو هلل  دده  تمتددع  هدد   الحضددو  هللو مددن  ظدد  إلدد أ  الملددو   جددا أ :  ا لددنا 

 . ي سن إ ط قن م  التك  ع اإل

أ  حضو  الملوق   الوا هللو في االتفنق نت والمواث   الهللول   واإلق  م   والوط  د  ،  :خنمسنا 

هدددي حضدددو  أسنسددد   هللىدددت إل هدددن الشددد ائع السدددمنو   ، والضواىدددهلل األخ ق ددد  ، والم دددنهللئ 

 .م  م نهللئ وق عاإل سن   ، وأ هن جم لن تتف  مع من جن ت  ه الش  ل  اإلس م   

 . لوق   ى هلل ال ظ  في متط  نتهع ، وهللىمهع و ىن تهع م اىنو تص  فنت الم  :سنهللسنا 

فدي    إ جدنهلل الوسدنئ  واألسدنل ا التدي تادم  إ دهللمنج الملدوقا و و اللم  ى دم : سن لنا 

 .وتشج لهع المجتمع ، 

جهزو في الهللو  ى م تكنتم جم ع المؤسسنت واألاللم  الهللائع والمستم  وجوا :ثنم نا 

لملوق   وسنئ  الالفن ، لت     متط  نتهع،  من  ام  ى م ت ل   الصلنا أمنع ا المخت ف 

 .حصولهع ى  حضوقهع 

 .أع ىنم ، خنص  كن ت ىع المؤسسنت التي تل م  نلملوق  اللم  الهللائع ى م هلل :تنسلنا 

التي تام  حصو  الملو  ى م حضوقه   والضوا  التش  لنت  س اللم  ى م : ىنش اا 

 .وت     متط  نته في جم ع المجنالت 

ك ت الملوق  ، واقت اح الح و  م نقش  مشمواص    ح  وهلل اس  و :ىش حنهللي 

 .واألسنل ا والوسنئ  التي تسنىهلل ى م التخف م ى هع

،  مشك ت اإلىنق  وأس ن هن وك ف     الوىي لهللى المجتملنت اإلس م  ت م : ثن ي ىش  

 .احت اع الملو  وحضوقهتض   هن، و

والحمهلل ر  ا . ه وصح ه أجمل  له ا وص م هللا وس ع ى م س هلل ن محمهلل وى م آ 

 .اللنلم  
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 فه س المواوىنت

 المضهللم : أوال 

 اإلىنق  والملو  ، وأ واع اإلىنق تل  م  :الف ع األو  

 تل  م اإلىنق  لغ  -

 تل  م اإلىنق  اصط حن -

 تل  م الملو  -

 أ واع اإلىنق  -

 الش  ل  اإلس م   إلم الملو  ظ و : الف ع الثن ي 

 المسنواو في الحضو  والواج نت : األص  األو   -

 األص  الثن ي التخف م  -

 واج نت األس و والمجتمع والهللول   حو الملو   : الف ع الثنل 

 حضو  الملوق   في المواث   الهللول  :  ا عالف ع ال

 موجا ق ا  الجمل    حضو  الملوق   الوا هللو في اإلى   اللنلمي الملتمهلل: أوال  -

 (.كن و  األو  )هلل سم   9 :وتن    ( 31-هلل) 3663 :اللنم  لذمع المتحهللو   قع 

التي حضو  الملوق   الوا هللو في اتفنق   حضو  األشخنع  وي اإلىنق ، : ثن  ن  -

من س ٠٣ : اىت ن ا م ع، وفتح  نا التوق ع ى  هن م  الهللو  2114 :اىُتمهللت في ىنع

 .ع 2118 : في ىنع  هللأ ت ف  هنع ، و٧٣٣٢ (آ ا )

حضو  األشخنع  وي اإلىنق  ، الوا هللو في االتفنق   المشن  إل هن، م  الم ظو   -

 الش ىي اإلس مي 

 الباحث                                                            الخنتم 

 أحمد عبد العليم عبد اللطيف أبو عليو. د



 

                                      

 الدورة الثانية والعشرون 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 عاونن  ي الفرر اساسالميامل
 

 

 

 

 

 إعداد

 حممد فتح اهلل الزيادياألستاذ الدكتنر 

 ليبيا -طرابلس 
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 -:تمهيد
بسم اهلل الرمحن الرحيم   

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالال  لىالأ رفالرمل املر،الىني، ،اليددا  مالد 
 ولىأ آله وصحبه رمجعني، 

فالشكر إلدارة جممع الفقه اإل،المي الالدو  لىالأ ردراه االاا املع الع  : وبعد
املهم يف جدول رلمال ااه الدورة، فاملععقعن فرحية كبالةة يف لاملاالا املعاصالر، حيال  

اجالالالان تيح  لالالالدد  ول اا0222الدوليالالالة يف يقرهلالالالر  الالالا ،الالالاة  قالالالد رن ما مالالالة العمالالال 
ويف  .مىيالالالعن يف الالالالدول الااميالالالة 022مالالالاهم مىيالالالعن معالالالا   012اخلاصالالالة بالالالنك ر مالالالن 

يقرهلبالالا مالالن دسالالبة السالالكان يف % 11رحالالد يقالالارهلر الباالاليل الالالدو ، فالالفن  االالاه الف الالة   الال  
خاصالة يف السالاعان ر به العامل من رزمالان متالحقالة، و مي رخاا يف االتبار ماو  .العامل

األخةة حي  احلروب والكالعار  الببيعيالة واألزمالان، فالفن  االاا العالدد قالد زاد بصالعرة  
كبةة حي  هلاكر التقرهلر الدو  حعل اإللاقة، والالال دشالريه ما مالة الصالحة العامليالة 

ود الرا  (1).وجعد رك ر من مىيار فالص  يف العالامل لالدهلهم فالك  مالن رفالكال اإللاقالة
 يف دسالالالالبة املعالالالالاقني يف العالالالالامل، فقالالالالد ردر  ا تمالالالالع الالالالالدو  ماالالالالا  الالالالاا ااريفالالالالا  الكبالالالالة

ماتصف القرن املا الي رييالة التصالدل لقاالاهلا االاه الف الة حيال  خصال  هلالع  ال الال  
لشر من دهلسمرب من ك  لالا  هلعمالا لامليالا لىمعالاقني لتالاكة العالامل فالععبا وحكعمالان 

يالالالة العامالالالة ل مالالالم اجلمع وقالالالررنوما مالالالان راىيالالالة ذقالالالع  االالالاه الف الالالة ورييالالالة رلاهلتهالالالا، 
لاما دوليا لىمعاقني، واع ما هلعال  .  1891املتحدة باقرتاح من ليبيا رن هلكعن لا  

و الالع مشالالكىتهم يف راالالار القاالالاهلا العامالالة الالالا  الالا لىالالأ العالالامل معاجهتهالالا رلالميالالا 
وقادعديالالا ومادهلالالا، ويعالالالذ بعالالد  لالاليل اااتمامالالان الدوليالالة  الالاا املع الالع  حيالال  لقالالد 

وَلَقد املؤ ر العاملي  ىس العامل .  1880اقة والتناي  يف دعفمرب املؤ ر الدو  لإلل
.  0221اإل،الالالمي لإللاقالالة والتنايالال  رربالالع دوران كالالان آخراالالا دورة اخلراالالع  ،الالاة 
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:   رصدرن اجلمعية العامة ل مم املتحدة برداجمالا خاصالا راىالل لىياله1891ويف ،اة 
عالالامل هلعبالالي ملع الالع  اإللاقالالة رييالالة  واكالالاا بالالدر ال(. بردالالاما العمالال  العالالاملي لىمعالالعقني) 

كالالالربظ د الالالرا اريبااالالاله نفهالالالع  األمالالالن ااجتمالالالاليع ود الالالرا ألدالالاله رحالالالد املعالالالامل البالالالارزة يف 
مع ع  حقع  اإلدسان، حي  يعد االاه الف الة األ العف الالا  تالاه رف الالدفا  لالن 

 .حقعقها و اولة  قيل مكا،ا لصاحلها

قيقالة اإل،الال  الالال ،البل كافالة رن  درا،ة ااا املع ع  هلفتح ا ال إلظهار ح
االالالالاه اااتمامالالالالان، واريقالالالالأ فالالالالع  كالالالال  الا رهلالالالالان والفىسالالالالفان، وفالالالالا  كالالالال  القالالالالعادني 
واملعاثيل واالتزامانع و ليل بالنن التالرب املعالا  ردسالادا ،العهلا كامال  األاىيالة يف احلقالع  
والعاجبالالان ا هلعالالار را فيمالالا لاالالز لالالن القيالالا  بالاله، واالالع  الالاه الصالالعرة ردسالالان ا هل الالة 

والررفة، ب  االع ردسالان قصالر لالن ردار دور وفتحالذ رماماله ردوار رخالرظ كبقيالة الشفقة 
 .الف ان

رن  ذ  م   ااا املع ع  يف ااا العقذ االع فالك  مالن رفالكال الالدلعة رف 
اهلل بفظهالالالالار  احالالالالة اإل،الالالالال  ورإلهلتالالالاله ملشالالالالكالن اإلدسالالالالان ومعاجلتهالالالالا، واالالالالع يف  ان 

مل هلالالرت  االالاه الشالالرحية املهمالالة  العقالالذ يفالالاخر بالالنن  اإل،الالال  الالالال جالالار اداهلالالة لىبشالالرهلة
لتستدر لبف احملساني رو يتىقأ ابان املتربلني، ورمنالا الترباالا ف الة فالىالة يف ا تمالع 
ميكالالالن رن يالالالؤثر فيالالاله كمالالالا االالالع حالالالال الك الالالة مالالالن املبالالالدلني مالالالن االالالاه الف الالالة يف ا تمالالالع 

 .اإل،المي

 :قراءة في المصطلح
ميالالر مصالالبىح املعالالعقني نفالالاايم متعالالددة هلريالالد بعاالالها رف الىعالالة رو رف الشالالرهلعة، 
رو هلتعىل البعض اآلخر باجلعادا القادعدية رو الافسية، رف آخر  ليل من االتفايالان 

ويف اإلاار الىععل جند رن  املعاجم . الا هلدور حع ا البح  العىمي يف ااه القاية
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لالا  لالن : هلقالال. ملاالع واحلالبس والصالرمل لالن العجهالةيشة رف رن  مادة لالع ، يعال  ا
نعىن ماعه وصرفه وحبسه، واملعا  اع من ماعاله العاالز لالن ردار . الشير هلععقه لعقا

وظيفالالة مالالن العظالالاتف املعتالالادة الالالا هلؤدهلهالالا اإلدسالالان السالالىيم، ووردن االالاه املالالادة رهلاالالا 
هلالع ىالالالالمل الى الالالالهل قالالالالد  : نعالالالالىن الت بالالالالير، واالالالالع صالالالالرمل الاالالالالات لالالالالن اخلالالالالة، وماالالالاله قعلالالالاله يعالالالالاف

ال ملَععِِّقنَي ِما كلم  
من ليه الزر  هلععه، : وهلبىل لىيهم البعض رصحاب العااان(3()2)

ولالالالرب التالالالارهل  . ر ا رصالالالابته العااالالالة، واالالالي اآلفالالالة والالالالدار، ورجالالال  معيالالاله، رصالالالابته لااالالالة
يااوبذ مصبىحان متعددة لىأ يسمية ااه الف ة، فسمعا باملقعدهلن رحيادا، رفالارة 

يادالالا رخالالرظ، ل راىالالل حىالالأ احلركالالة، و الالعا بالالاول العااالالان ردرة بعاالالهم لرف لالالد  قالال
ود الالرا ألن  كالال  . لىالاليهم العالالاجزون، رل الالالاهلن لاالالزوا لالالن القيالالا  نالالا هلقالالع  بالاله  الالةام

الالالا رصالالالابذ رصالالالحاب  االالالاه التسالالالميان محىالالالذ معالالالىن الاقيصالالالة كمالالالا هلالالالرظ الالالالبعض، ور  
يسالالميتهم بالالاول العااالالان باالالع  مالالن الاالالرر الافسالالي، فقالالد فاالالىذ املصالالادر احلدهل الالة 

ابتعالالادا لالالن  (Persons of Speacial Needs)  :ااحتياجالالان اخلاصالالة
ولىأ الر م من رن  االاا املصالبىح قالد التمالد . مصبىح اإللاقة الال هلشعر بالدودية

اآلن يف الدرا،الالان احلدهل الالة ويف القالالعادني واملعاثيالالل الدوليالالة واإلقىيميالالةع را رد الاله يف د الالر 
شم  ف ان ا يدخ  يف راار املعاقني، وماهم لىالأ البعض ا هلتصف بالدقة، فهع هل

،الالبي  امل الالال املسالالاعن ورصالالحاب اا الالبرابان الافسالالية، وحالالن املعاالالعبني رحيادالالاع ألن  
، را االاا املصالبىحدقالة  اؤار مجيعا  ول احتياجان خاصة، ولىالأ الالر م مالن لالد 

 الالاه الف الالة، واالالع رن  ك الالةا مالالن البالالاح ني املسالالىمني هلفاالالىهع ألد الاله هلرالالالي احلالالالة الافسالالية 
 .رمر هلتمافأ مع يعجيهان اإل،ال  بعد  رهلاار اإلدسان نا ا حيا

ويف راالالار الفكالالر اإل،الالالمي، فالالفن  املعالالاقني مل حي الالعا بتسالالمية خاصالالة، بالال  رفالالة 
 المن داتالرة العالاله هلقالع رليهم بعمعمية يبعدام لن التمييز وجرح الشععر، واع رمر 

فالفقهالالار هلسالالمع م رصالالحاب األلالالاار، يف  الافسالالي يف البعالالد لالالن اإلفالالعار بالدوديالالة،
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رل املصالالابني بعااالالان ( الالالز مىن)وهلسالالمع م رهلاالالا . مشعليالالة ياالالعهم يف مريبالالة املسالالافرهلن
ولىمار العقيدة هلاعع م  من رصالحاب الالبالر وراال  اامتحالان يف . مستدمية مزماة

ة الالال ا،التصدمه الفقهالار فياله يعبال( الالز مىن)ومصالبىح . مريبة من فقد ولالده رو زوجاله
الال هلعرب لالن ( املعاقعن) لن العاقع الال هلع  ا،تمرار الاعف، خبالمل مصبىح 

 (4).األثر الال رحدثته اإلصابة، واع امتاا  التصرمل رو اختالله

ا جنالالد رن  مع الالم التعرهلفالالان االالوباادتقالالال رف املعالالىن ااصالالبالحي لىمعالالعقني، ففد  
لتيادهلالة، رو لالد  قدرياله لىالأ يدور حعل معىن لد  قدرة املعا  لىأ القيا  بنلمال ا

املعالالالا  كالالال  فالالالص  : " الالالالتعىم واكتسالالالاب املهالالالاران، ويف  لالالاليل هلقالالالعل رحالالالد البالالالاح ني
حبسالالته لى الالة م الالا لالالن ردار حاجايالاله، رو االالع كالال  فالالص  رصالالابه دقالال  رو قصالالعر لالالن 
اإلدسالالان السالالعل يف بددالاله رو لقىالاله، فاإللاقالالة حالالالة  لالالد  مالالن مقالالدرة الفالالرد لىالالأ القيالالا  

وهلرظ باح  آخر  (5)."ا يعترب من العااصر األ،ا،ية لىحياةبعظيفة من العظاتف ال
رن  املعاقني االم رفالراد هلعالادعن دتياالة لعامال  وراثيالة رو بي يالة مكتسالبة مالن قصالعر القالدرة 
لىالالأ يعىالالم رو اكتسالالاب خالالربان رو مهالالاران، رو ردار رلمالالال هلقالالع   الالا الفالالرد العالالادل 

الالال (6)."السالالالىيم حالالالالة مالالالن القصالالالعر رو : " اولرفالالالذ ما مالالالة الصالالالحة العامليالالالة اإللاقالالالة بن  
اخلىالال  يف القالالدران اجلسالالدهلة رو الااايالالة يرجالالع رف لعامالال  وراثيالالة رو بي يالالة يعيالالل الفالالرد 

ولرفالالذ املع،الالعلة الببيالالة  (7)."لالالن يعىالالم بعالالض  األدشالالبة الالالا هلقالالع   الالا الفالالرد السالالىيم
ك  فص  به ليا صالحي رو لقىالي مياعاله مالن رن هلشالار  : " األمرهلكية املعا  بند ه

الاشالالالالالالام املالتالالالالالالم لعمالالالالالالره، كمالالالالالالا هلعلالالالالالالد لدهلالالالالالاله رحسالالالالالالات بصالالالالالالععبة اادالالالالالالدماه  ذرهلالالالالالالة يف
  املعالالالالا  بند الالالاله كالالالال  1891لسالالالالاة  18ولالالالالرمل القالالالالادعن املصالالالالرل رقالالالالم  (8)."بالالالالا تمع

فص  رصبح  ة قادر لىأ االتمالاد لىالأ دفساله يف مزاولالة لمىاله، رو القيالا  بعمال  
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و لقىالي رو آخر واا،تقرار فياله، ودقصالذ قدرياله لىالأ  لاليل دتياالة لقصالعر لاالعل ر
كال  : " ولرفذ ما مة العم  الدولية املعا  بند ه (9)."حسي، دتياة لاز خىقي به

فرد دقصذ رمكاديته لىحصعل لىأ لم  ماا،ا واا،تقرار فياله دقصالا فعىيالا دتياالة 
 (10)."لعااة جسمية رو لقىية

وبدرا،الة الك الة مالن التعرهلفالان الالعاردة لالدظ البالاح ني، جنالد رن  يعرهلالف املعالع  
لاقة ياقصه الدقة، فالبعض هلرظ رن  قصعر اإلدسان لن ردار وظيفة ما رو لد  رو اإل

القدرة لىأ اكتساب املهاران اع اإللاقة بعياها، بياما قد هلكعن ااا القصعر مؤقتا  
كما اع احلال يف بعض األمراض الا هلعاز رصحا ا لن القيا  بعظاتفهم، ولكاهم 

يتحسالالن رحالالعا م وهلعالالعدون ملمار،الالة  حالالني خاالالعلهم لىعالالاله ال ولالالع كالالان االالعهلال ال
رك الر صالدقا ودقالة ( الالزمىن ) وظاتفهم، ومن ااا كان املصبىح الال راىقاله الفقهالار 

يف اإلفالالارة رف حقيقالالة املعالالاقني، فاملصالالاب بعااالالة مزماالالة ا رمالال  يف الشالالفار ماهالالا االالع 
الال هلصد  لىيه لفظ معا ، كاأللمأ واألصم، واألبكم، وا اعن و ةام، فهالاه 

ااان رصابذ رصحا ا بعاز مستمر ا رم  يف ففاته، ومن ااا ففن  الك ة مالن الع
املصالالالالادر الالالالالا يااولالالالالذ مع الالالالع  اإللاقالالالالة واملعالالالالعقني مل  الالالالتم را  الالالالاه العااالالالالان الالالالالا 

لااالالالالالان خىقيالالالالالة، ولااالالالالالان مر الالالالالية، : هلقسالالالالالمها البحالالالالال  العىمالالالالالي رف ثالثالالالالالة رقسالالالالالا 
 .ولااان داجتة لن حعاد 

 الا العىالم احلالدهل  التعىالا لىالأ ك الة مالن صالعر وحن ااه العااان قد ،ه   
لازاا، فالاأللمأ يف لالامل اليالع  صالار قالادرا لىالأ الكتابالة والقالرارة، وصالار قالادرا لىالأ 
املشي بدون قاتد، وكاليل املقعد صار ال بفع  ما اخرت  من ردوان ابية ال قادرا لىالأ 
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لتصااالا املشي، ب  وحن اجلرل رحيادالا، وكالاليل األصالم واألبكالم صالار قالادرا لىالأ ا
والفهم والتعىم بىعة اإلفارة، واكاا رصبحذ ااه التحالعان العىميالة يىقالأ ب ال الا 

رو العالالاجز لىالالأ  ح هلتحالالد د نالالدظ قالدرة الفالالرد املصالابلىالأ مفهالالع  اإللاقالة الالالال رصالب
 .التكيف مع ا تمع، رو العاز لن القيا  بالعظاتف األ،ا،ية

وجتدر اإلفارة رف رن  بعالض البالاح ني هلشالةون رف رن  املفهالع  القالرآا لإللاقالة 
هلتصبأ ك  املفاايم السابقة ليقرر رن  اإللاقالة احلقيقيالة االي يعبيال  احلالعات لالن ردار 

رَفالىالم  هَلِسالةلوا  : وظيفتها الالا خىقهالا اهلل مالن رجىهالا، ويف  لاليل هلقالعل اهلل جال  ولالال
الالالالَمعلعَن ِ اَلالالالا فَِفدال َهالالالالا َا يالع َمالالالالأ  الالالالعَن َ لالالالالم  قاللىلالالالالعبن هلالع ِقىلالالالالعَن ِ اَلالالالا َرو  آَ انن هَلس  َر ِض فالَتكل يف األ 

َب َصالالارل َوَلِكالالن  يالع َمالالأ ال قلىلالالعبل ال الالِا يف الص الالدلورِ  فهالالاه اإللاقالالة الفكرهلالالة الالالا     (11)األ 
ملبصر رلمأ، وصار العاق  جماعدالا، االي رإلهلالة رخالرظ فيها يعبي  احلعات ذي  صار ا

: ملفهع  اإللاقة يتصبأ العاز البدا املشار رليه آدفا، ويف  ليل هلقعل رحد الباح ني
ولقالالالد ركالالالز القالالالرآن ك الالالةا لىالالالأ التابيالالاله والتحالالالاهلر مالالالن خبالالالر اإللاقالالالة الفكرهلالالالة، واالالالي " 

، فنحالالدثعا يف املتعىقالالة نالالن ،الالىمذ حعا،الالهم ولكالالاهم ا،الالتصدمعاا يف  الالة مالالا رمالالر اهلل
ردفسالالهم ويف ا تمالالع  الالررا كبالالةا رد ظ بالاله رف يعبيالال  قالالدران االالؤار وقالالدران ا تمالالع، 
وبالتالالا  رحالالدثعا يف األرض فسالالادا كبالالةا، والقالالرآن هلتحالالد  يف ثالثالالني آهلالالة لالالن الالالاهلن 
وابهم اهلل البصر ولكاهم ا هلبصرون، ويف ،ذ وثالثني آهلة لن الاهلن  م قىعب ا 

اهلل آ ادالالالالالا ولكالالالالالاهم ا  ممخسالالالالالة لشالالالالالرة آهلالالالالالان لالالالالالن الالالالالالاهلن واالالالالالبههلفقهالالالالالعن  الالالالالا، ويف 
فَِفدال َهالالالا َا : هلقالالالعل صالالالاحا التحرهلالالالر والتاالالالعهلر يف يفسالالالة قعلالالاله يعالالالاف (12)."هلسالالالمععن

َب َصالالالالالالالالارل  رن  األبصالالالالالالالالار واأل الالالالالالالالا  االالالالالالالالر  حلصالالالالالالالالعل العىالالالالالالالالم باملبصالالالالالالالالران "  يالع َمالالالالالالالالأ األ 
لقال  كالان املبصالر  واملسمعلان، واملالدر  لالاليل االع الالدماإ، فالف ا مل هلكالن يف الالدماإ 
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والقصالالالالر .... كالالالالاأللمأ، والسالالالالامع كاألصالالالالم، فهفالالالالة  لالالالاليل كىالالالاله االالالالع اخالالالالتالل العقالالالال 
دلاتي لىمبالعالة،  عال  فقالد حا،الة البصالر افاد من الافي وحرمل اا،تدرا  قصالر املست

املسمأ بالعمأ كند ه  ة لمأ، وجع  لد  اااتدار رف دالة املبصران مع ،المة 
 (13)."حا،ة البصر اع العمأ

فالاليل رن  االالاه االتفايالالة الىبيفالالة لىمفهالالع  القالالرآا لإللاقالالة احلقيقيالالة هلؤكالالده  وا
العاقع الال دراه حي  الك ة من املعصعفني بالعمأ ام مبدلعن ولىمار وقادة فكر 
وبيان، ورصحاب ررل، مل مياعهم العمأ لن التقد  يف لامل العىم واملعرفالة يف العقالذ 

 .ن رن هلقعمعا بافس الدورالال لاز فيه املالهلني من املبصرهلن ل

 المعالجة القرآنية لموضوع اإلعاقة
ا احتعن د،التعرا كالامال لىحيالاة البشالرهلة   املتفح  آلهلان القرآن الكرمي  د ر  

يعالالاف فيالاله قاالالاهلا اإلدسالالان وا تمالالع بصالالعرة ياالالمن السالالعادة الدديعهلالالة واألخروهلالالة  الالاا 
اإلدسالالان، ويف االالاا اإلاالالار يا الالر اآلهلالالان القرآديالالة رف اإلدسالالان لىالالأ رد الاله  ىالالع  مكالالر  

الالالالالِر َوَلَقالالالالال: ،الالالالعار كالالالالالان معالالالالالا  رو مصالالالالالاب االالالالالا بالالالالالِ  آَدَ  َومَحَى االالالالالاالم  يف ال بالالالالالالرِّ َوال َبح  د  َكر م 
ِاياًل  َاا يالف  ، واالاا التكالرمي  (14)َوَرَزقال َااالم  ِمَن الب يَِّباِن َوَفا ى َااالم  َلَىأ َكِ ٍة ِم ن  َخَىق 

هلقتاالالالي الا الالالر لإلدسالالالان  ىعقالالالا كامالالال  األاىيالالالة، ا يالالالاق  مالالالن راىيتالالاله رصالالالابة بعالالالض 
رو يعبيىهالالالالا، كمالالالالا رن  االالالاا التكالالالالرمي ر،الالالالس ملبالالالالدر املسالالالاواة الالالالالال االالالالع جالالالالعار حعا،الالاله 

االاكلم  ِمالن   ََكالٍر َورلدال  الأ َوَجَعى االاكلم   : التعام  القرآا مع البشالر هلالا رهلال َهالا الا الاتل ِرد الا َخَىق 
َرَمكلم  ِلا َد الى ِه رَيال َقاكلم    . (15)فلعلعبًا َوقالَباِتَ  لِتالَعاَرفلعا ِرن  َرك 
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ااه اي الا رة القرآدية لإلدسان يف لمعميتها ا هلاق  ماها كعده معاقا، وا  
هلؤثر فيها قدريه لىأ ردار التكاليف من لدمها، ومن ااا فحني البح  لن حدهل  
القالالرآن لالالن املعالالا ، ا جنالالد لالاله صالالدظ كبالالةا ومعاجلالالان خاصالالة، را فيمالالا هلتعىالالل برفالالع 

وقالد  الد  القالرآن ك الةا لالن  تىالف صالعر  احلره لاه فيما قصرن حعا،ه لن رداته،
ويعتالالالرب قصالالالة لبالالالد اهلل بالالالن ر  مكتالالالع  ربالالالرز م هالالالر . اإللاقالالالة كالالالالعمأ والصالالالمم والعالالالره

الا يعتالرب د،التعر الرلاهلالة ااجتماليالة لىمعالاقني يف د الر  لىعااهلة القرآدية  الاه الف الة بال  ر  
لفقالالالة، ا هلقالالال  اإل،الالالال ،  لالالاليل رن  القالالالرآن الكالالالرمي رراد رن هلبالالالني  رن  األلمالالالأ الاالالالرهلر ا

رييالالة لالالن كالالربار القالالع  و،الالاد م، ورن  مالالا رصالالابه مالالن لمالالأ ا مياعالاله رن هلكالالعن ردسالالادا 
هلتسالالحل رن هلاالالال مالالن ااحالالرتا  والتقالالدهلر م الال  مالالا هلاالالال  الالةه، واالالاا العتالالاب التعىيمالالي 
حدد لىماتمع اإل،المي  عابر التعام  مع ااه الف ة، فنك د لىأ رن  اإللاقة  ة 

إلدسالالالان ويقالالالدهلره، ورن  الاالالالرهلر مكالالالر  كسالالالادة القالالالع ، ولالالالاليل كالالالان ة يف احالالالرتا  ارب معتالالال
الر،الالعل ال صالالىأ اهلل لىيالاله و،الالىم ال داتمالالا مالالا هلؤكالالد لىالالأ ماالالمعن العتالالاب القالالرآا يف 

." راالالال نالالن لالالايب  فيالاله ري: " التالالاكة بنحقيالالة اإلدسالالان يف التكالالرمي واملسالالاواة، فيقالالعل
رصالالحاب العااالالان، ومل يشالالر رن  االالاه القصالالة ياالالم اذ يشالالرهلعا ر يالالا يف التعامالال  مالالع 

آهلان القرآن الكرمي رف ااا املع ع  را حني بي اذ رفع احلره لالن بعالض رفالراد االاه 
 .الشرحية

ولعىالالاله مالالالن املاا،الالالا ااالالالا اإلفالالالارة رف رن  بعالالالض البالالالاح ني هلتحالالالدثعن لالالالن قىالالالة  
البعض  ليل يف مع ع    الاصعص القرآدية يف معاجلة مع ع  املعاقني، وقد هلستصد

اع رمر مالردودع ألن  القالرآن الكالرمي اريقالأ فالع  كال  اااتمامالان البشالرهلة التشكييل، و 
 الالاه الف الالة بالالنن الترباالالا كامالالة األاىيالالة لصالالها اخلبالالاب القالالرآا كمالالا لالال   ةاالالا، وا 
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ا،ت اار را فيما قر ريه اآلهلان من ماالع اإللاقالة مقتاالأ التكىيالف، واالاا يف حالد  اياله 
بند الاله لاالالع فالالال  يف ا تمالالع ر ا ماعتالاله لالالاله دفسالالي كبالالة مالالن فالالنده رن هلشالالعر املعالالا  

اإللاقالالة لالالن رمالالر، ففد الاله قالالادر لىالالأ اادالالدماه يف رمالالعر رخالالرظ، وقالالد هلكالالعن قالالادرا رهلاالالا 
 (16).لىأ اإلبدا 

رن   دودهلالالة الاصالالعص القرآديالالة يف جمالالال معاجلالالة اإللاقالالة ال الالالا هلتحالالد  لاهالالا  
املتعىقالالة  الالاه  الالالبعض ال الترباالالا العىمالالار دلالالعة صالالرحية لالجتهالالاد يف يشالالرهلع األحكالالا 

الف ة وفل القعالد الكىية الا ر تهالا اآلهلالة القرآديالة السالابل  كراالا، و الاا هلتسالع الفقاله 
ة ومعامال الالالا، وا زال الفقالالاله   ك الالالةة يتعىالالالل بعبالالالادان االالالاه الشالالالرحياإل،الالالالمي ألحكالالالا

اإل،المي هلتميز بعبار داتم يف الا ر رف ما هلستاد مالن رحالعال االاه الف الة يف لاملاالا 
 .املعاصر

ة ميكالالن رن معاجلالالان لقاالالاهلا اجتماليالال  الال د ياالالم ن القالالرآن دصعصالالا ك الالةة  لقالال 
 لاليل مرالالاة  يف  املعالاقني وففيالف الاالرر لالاهم، و رو ا التعام  مع هلستفاد ماها يف 

هلالالا رهلال َهالالا ال الالِاهلَن آَمالالالعا َا : احلالالالة الافسالالية لىمعالالا  حالالني وصالالفه باإللاقالالة، هلقالالعل يعالالاف
َصر  قالع  ن  ًرا ِماال هلم  َوَا ِدَسالارن ِمالن  ِدَسالاٍر َلَسالأ َرن  هَلكلالن  هَلس  ِمن  قالع ٍ  َلَسأ َرن  هَلكلعدلعا َخيال 

الالالمل ال فلسلالالالع ل بالع الالالَد  َل َقالالالاِب بالالال  َس اِا،  الالالًرا ِمالالالاال هلن  َوَا يالى ِمالالالزلوا رَدال فلَسالالالكلم  َوَا يالاالالالابالزلوا بِاأل  َخيال 
مياَلالانِ  رن  كالال  مالالا هلكراالاله اإلدسالالان ر ا : " ااهلالالةهلقالالعل القالالرات يف يفسالالةه  الالاه   (17)اإل ِ

هلسالالتهز ، وا الالزر : معاالالاه: " وهلقالالعل ابالالن لبيالالة (18)."دالالعدل بالاله فالالال  الالعز ألجالال  األ هلالالة
ا هلرتي الا مالن  العف امالرإل رمالا لصالعر، ورمالا لعىالة حادثالة رو لرزهلالة رو لاقالي  هلنييهالا . رمن 

املستهزر به  فاهأ املؤماعن لن اا،تهزار يف ااه األمعر و ةاا  يا لاما، فقد هلكعن
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وينكيالالدا لىالالأ االالاه املعاجلالالة الافسالالية هلقالالرر القالالرآن الكالالرمي رن   (19)."خالالة مالالن السالالاخر
َب َصالالارل َوَلِكالالن  : العمالالأ احلقيقالالي االالع لمالالأ البصالالةة، حيالال  هلقالالعل فَِفدال َهالالا َا يالع َمالالأ األ 

واالاه اإلفالارة يعبالي املعالا  بصالرهلا دفعالا قعهلالا   (20)يالع َمأ ال قلىلعبل ال ِا يف الص الدلوِر 
ابض بند الالاله لالالاليس صالالالاحا دقيصالالالة، بالالال  رد الالاله فالالالص  فالالالال  يف ا تمالالالع مالالالا دا  قىبالالاله دالالال

الالد الر،الالعل ال صالالىأ اهلل لىيالاله و،الالىم ال لىالالأ االالاا العالالاله الافسالالي يف ب احليالالاة، وقالالد رك 
ال  احلدهل  الال هلروهله ماليل بن ردس، رد ه مر رج  بر،عل اهلل ال صىأ اهلل لىيه و،الىم

فنقبالال  الاالالت ال صالالىأ اهلل لىيالاله . هلالالا ر،الالعل اهلل، االالاا جماالالعن: فقالالال رجالال  مالالن احلا الالرهلن
الا ا االعن املقاليم لىالأ املعصالية، ولكالن : و،ىم ال لىأ ااا الرج  فقال رقىذ جماالعن  رمن 

وقالالد جالالار التنكيالالد رهلاالالا لىالالأ االالاا املعالالىن يف خببالالة حاالالة الالالعدا   (21)."االالاا مصالالاب
اهلل ا هلا الالالر رف صالالالعركم  رن: " و،الالالىم ال  حيالالال  هلقالالالعل الر،الالالعل ال صالالالىأ اهلل لىيالالاله

 (22)."ولكن هلا ر رف قىعبكم ورلمالكم معالكمور

وِما هلدخ  يف راار املعاجلة الافسية لىمعا  دفعه لاللتقاد بنن  ما رصالابه االع  
َمالا َرَصالاَب ِمالن   : قدر من اهلل ،بحاده ويعاف مل هلكالن ليصب اله، ورن  لىياله الر الا باله

َر   َرَرَاا ِرن  َ ِليَل َلَىأ الى ِه ملِصيَبٍة يف األ  ِض َوَا يف رَدال فلِسكلم  ِرا  يف ِكَتاٍب ِمن  قالب ِ  َرن  دالبال 
الالا  كلالال    ل تالالاٍل  الالعا ِناَلالا آيالالاكلم  َوالى الالهل َا حيِل َرحل هَلِسالالةن  ِلَكالالي اَل يَن َ،الالع ا َلىالالأ َمالالا فالالاَيكلم  َوَا يالف 

الِد َما َرَصا: وقال يعاف  (23)َفصلعرٍ  َب ِمن  ملِصيَبٍة ِرا  بِِف  ِن الى ِه َوَمن  هلاللؤ ِمن  بِالى الِه هلاله 
ٍر َلىالالاليمن  الالال ِّ َفالالالي  فهالالالاه اآلهلالالالة يشالالالة رف رن  كالالال  مالالالا  الالالرل يف االالالاا   (24)قالى بالالالهل َوالى الالالهل ِبكل

الا االع بقاالار اهلل وقالدره، ولالاليل فعىالأ املصالاب رن  الكعن وما هلتعرض لاله اإلدسالان رمن 
رب والر الا بالقاالار والقالدر، ورن حيتسالا رمالره هلل، هلقالعل الر،العل ال هلقاب  مصيبته بالص
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ر ا ابتىيذ لبدل ذبيبتيه فصرب لع الته : "رن  اهلل يعاف قال: صىأ اهلل لىيه و،ىم ال 
 (25)"ا اجلاةمماه

وربرز ما هلبالعاا يف املعاجلالة القرآديالة ألصالحاب العااالان االع مالا قر رياله اآلهلالان 
الكرميالالالة مالالالن مبالالالدر رفالالالع احلالالالره لالالالاهم يف ر،الالالقام بعالالالض التكالالالاليف الالالالا ا هلسالالالتبيععن 

َل الالرَِه َحالالرَهن َوَا : القيالالا   الالا، هلقالالعل اهلل يعالالاف َل َمالالأ َحالالرَهن َوَا َلىالالأ األ  لالالي َس َلىالالأ األ 
اخلىقيالالة، واحلادثالالة، : فهالالاه رفالالارة رف ردالالعا  اإللاقالالة ال الثالالة  (26)َحالالرَهن  َلىالالأ ال َمالالرهلضِ 

وما لدا  ليل من مرض مزمن، وقد ورد التعبة لن ااا املبدر بنلبف العباران واالع 
رفع احلالره، واالي رفالارة رف لالد  املبالبالة بالاألدار مالع بقالار راىيالة العجالعب ر ا يالعفرن 

رن اهلل رفالالع احلالالره : " يف يفسالالةه  الالاه اآلهلالالةالقالالدرة يف بعالالض األوقالالان، هلقالالعل القالالرات
لالالالن األلمالالالأ فيمالالالا هلتعىالالالل بالالالالتكىيف الالالالال هلشالالالرتم فيالالاله البصالالالر، ولالالالن األلالالالره فيمالالالا 
هلشالالرتم يف التكىيالالف بالاله مالالن املشالالي، ومالالا هلتعالالار مالالن اافعالالال مالالع وجالالعد العالالره، ولالالن 
ع املرهلض فيما هلؤثر املرض يف ر،قااه، كالصع  وفروم الصالة ورركا ا، واجلهالاد و ال

وقالالد ا،الالتابر الفقهالالار مالالن االالاا املبالالدر الك الالة مالالن األحكالالا  الفقهيالالة الالالا  (27)." لالاليل
يالالا م حيالالاة املعالالاقني فيمالالا هلتعىالالل بعبالالادا م ومعالالامال م، فصالالالة العالالاجز مقبعلالالة لىالالأ 

.. يسالقر لااله رصالال، واكالاا الصالع  واحلالا، رخاالصعرة الا هلسالتبيعها ورن كادالذ 
ن رخالالالرظ وردن بصالالالعرة العمالالالع  لتقالالالرر رن  وقالالالد يكامىالالالذ  آهلالالالان رفالالالع احلالالالره مالالالع آهلالالالا

الالَعَها: التكىيالف مراالالعن باا،التبالة ًسالا ِرا  ول،  َا هللَكىِّالالفل  (28) َا هللَكىِّالالفل الى الالهل دالف 
ًسا ِرا  َما آيَاَاا  (29)الى هل دالف 

 ِى َاا َما َا اَاَقَة لََاا بِه رَبال َاا َوَا  لَمِّ
(30). 
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 الرعاية اإلسالمية للمعاقين
لكي دعرمل املعقع احلقيقي لىمعاقني يف ا تمع اإل،المي  ا رن دعره لىأ  

معقعهم يف جمتمعالان مالا قبال  اإل،الال ، فالرواهلالان التارليالة  الدثاا رن  جمتمعالان رومالا 
ور،رباة فهديا قدميا رياا وا بهادا كبةهلن لىمعالاقني دتيايالة لاللتقالادان اخلاا الة 

حيالال  هلعتقالالدون رن األلمالالأ ظالالال ، وال الالال  فالالر، الالالا كادالالذ يالالرتكهم ميعيالالعن جعلالالا، 
وا او  اع الشيبان بعياه، ومر الأ العقالعل االم رفالراد يقمصالتهم الشاليااني واألرواح 

األثيالالالال  يسالالالالالمح ( ،الالالالعلعن) اإل،الالالالرباي، و ( ليكعرجالالالالعت) الشالالالالرهلرة، وكادالالالالذ قالالالالعادني 
معافقتهمالالالا ( رفالاالالالعن ورر،الالالبعااليس) بالالالالتصى  ِمالالالن  الالالم دقالالال  جسالالالمي، ورلىالالالن 

اربالرن ) أل ما التربا رن  املعاقني ف ة يشك  لب ا لىأ ا تمع، كما كالان لىأ  ليل 
هلعترب املعاقني ف ة ي ق  كاا  الببقة الفالىة يف ا تمع، ولاليل  ا رببال ( ،باسر

يقالالالدمي املسالالالالدان  الالالم، كمالالالا فالالالهدن بعالالالض دول روروبالالالا ظهالالالعر فىسالالالفان لاصالالالرهلة، 
 الالالا يعتقالالد رن  ا تمالالع ا هلامالالع را يفو ( اياالال ) الالالا يزل مهالالا ( فىسالالفة القالالعة) ماهالالا 

لعالامل ا ويف(31).ف ة افيىيالة ولالار لىالأ ا تمالع مظ  القعة ورن  رصحاب العااان ا
 ققالذ لىمعالاقني مكا،الا ك الةة الترباالا الالبعض يصالحيحا  العري احلالدهل  واملعاصالر

لىمفهالالالالع  العالالالالري لىمسالالالالاواة ويكفالالالالةا لالالالالن األ ظ الالالالالال حلالالالالل باملعالالالالاقني قالالالالدميا دتياالالالالة 
 .فىسفان واألفكار اخلاا ةال

رم ا يف راار الفكر اإل،المي ففن  يكرمي اإلدسان هلعترب القالدة األ،ا،ية الا 
بالالىن لىيهالالا ا تمالالع املسالالىم، والتكالالرمي هلقتاالالي روا احالالرتا  آدميالالة اإلدسالالان بعالالض الا الالر 
 لن قدرايه، وهلقتاي املساواة والعدل بني رفالراد ا تمالع وفالل قالدرا م الالا خىقهالم اهلل
لىيهالالا، واالالاه املبالالاد  يعالال  رد الاله ا رقصالالار ألحالالد، ولالالاليل كالالان مالالن  الالمن املعاجلالالان 
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القرآديالالالة رفالالالع احلالالالره لالالالن  ول األلالالالاار يف  البالالالة  الالالةام مالالالن األ،الالالعهلارحي  كادالالالذ 
لالالالالي َس َلىالالالالأ : األلالالالالرامل اجلااىيالالالالة يقالالالالف لاتقالالالالا رمالالالالامهم، هلقالالالالعل احلالالالالل يبالالالالار  ويعالالالالاف

َل الالرَهِ  َل َمالالأ َحالالرَهن َوَا َلىالالأ األ  َحالالرَهن َوَا َلىالالأ ال َمالالرهلِض َحالالرَهن َوَا َلىالالأ رَدال فلِسالالكلم  َرن   األ 
َعاِدكلم  َرو  بالليلعِن  يَن كلىلعا ِمن  بالليلعِيكلم  َرو  بالليلعِن آبَاِتكلم  َرو  بالليلعِن رلم َهاِيكلم  َرو  بالليلعِن ِرخ 

الالالالالاِيكلم   الالالالالَعاِلكلم  َرو  بالليلالالالالالعِن َرَخالالالالالَعاِيكلم  َرو  بالليلالالالالالعِن َرل َمالالالالالاِمكلم  َرو  بالليلالالالالالعِن َلم  َرو  بالليلالالالالالعِن َرخ 
يًعالا َرو   التلم  َمَفاِ الهل َرو  َصالِدهلِقكلم  لالي َس َلىالي كلم  جلاالاحن َرن  يالن كلىلعا مجَِ َخاَاِيكلم  َرو  َمالا َمَىك 

َتايًا فَِفَ ا َدَخى تلم  بالليلعيًا َفَسىِّملعا َلَىأ رَدال فلِسكلم   َِي ًة ِمن  ِلا ِد الى هِ  ملَبارََكالًة اَيِّبالًة َكالَاِليَل  َرف 
هلَاِن َلَعى كلم  يالع ِقىلعَن  ل الى هل َلكلمل اآل  هلاللبالنيِّ

قال صالاحا يفسالة آهلالان األحكالا  يف  (32)
َوَا يالالن كلىلعا : ملالالا دالالزل قعلالاله يعالالاف: لالالن ابالالن لبالالات ر الالي اهلل لاهمالالا: " ،الالبا دزو الالا

َاكلم  بِال َباِا ِ  َعاَلكلم  باليال   ره املسىمعن لن مؤاكىالة املالرض والالزمىن [ 199: البقرة] رَم 
اهلل يعالالاف لالالن ركالال  املالالال البعالالا  رفاالال  األمالالعال، وقالالد  الالأ : والعمالالأ والعالالره، وقالالالعا

البعالا  بسالبا  عيف ع البعا  البيا، واملرهلض ا هلسالتواأللمأ ا هلبصر مع  بالباا 
لالالي َس َلىالالأ هلالالة الكرميالالة فازلالالذ اآل. مر الاله، واأللالالره ا هلسالالتبيع املزامحالالة لىالالأ البعالالا 

َل َمالالأ َحالالرَهن  ظالالاار اآلهلالالة ورمالالر الشالالرهلعة : وهلاقالال  القالالرات لالالن ابالالن لبيالالة رد الاله قالالال . األ 
هلدل لىأ رن  احلره لاهم مرفع  يف ك  ما هلابرام رلياله العالار، ويقتاالي ديالتهم فياله 
اإلييالالالان باألكمالالال ، وهلقتاالالالي العالالالار رن هلقالالالع مالالالاهم الالالالاق ، فالالالاحلره مرفالالالع  لالالالاهم يف 

هلاكر القرات رهلاا  رن العالرب ومالن باملدهلاالة كالادعا قبال  البع الة هلتاابالعن األكال  و . ااا
مع را  األلاار فبعاهم كان هلفع   ليل يقارا جلعان اليد من األلمأ، وادبسام 

ه، واالالالي رخالالالال  جااىيالالالة وكالالالرب، فازلالالالذ يالالالة مالالالن األلالالالره، ولراتحالالالة املالالالرهلض ولالاجلىسالالال
 . (33)اآلهلة



 
 

05 
 

املسالىمني كاجلسالد العاحالد رن يالنمل جالزر مااله  ووجهذ السالاة الابعهلالة رف التبالار
رثالالر لىالالأ بالالاقي األلاالالار، فاملعالالا  فالالرد يف ا تمالالع  الالا رن حيالالس اجلميالالع بهامالاله، ورن 

املسالىمعن  : " هلعمىالعا كال  مالا ميكالن ملسالالديه، هلقالعل الر،العل ال صالىأ اهلل لىياله و،الىم ال
 (34)"كرجالال  واحالالد، رن افالالتكأ لياالاله افالالتكأ كى الاله، ورن افالالتكأ رر،الاله، افالالتكأ كى الاله

يالرظ املالؤماني يف : "ولن الاعمان بن بشة رن  ر،عل اهلل ال صىأ اهلل لىياله و،الىم ال قالال
يالالالعادام ويالالالرامحهم ويعالالالاافهم كم الالال  اجلسالالالد ر ا افالالالتكأ ماالالاله لاالالالع يالالالدالأ لالالاله ،الالالاتر 

ا : "ولالن ردالس رن الاالت ال صالىأ اهلل لىياله و،الىم ال قالال (35)."اجلسالد بالس الهر واحلم الأ
 (36)."لافسه هلؤمن رحدكم حن حيا ألخيه ما حيا

قد هلفهم البعض من اإلفاران السابقة رن اإل،ال  دلالا رف دمالا املعالاقني يف 
ا تمع وفقا ملفاايم العصر احلدهل ، واحلقيقة رن مسنلة دما املعاقني يف ا تمع  ة 
مبروحة يف املفهالع  اإل،الالميع ألن  الالدما معاالاه معاجلالة اإلقصالار والعالزل والت همالي  

اما داخالال  جمتمعالاله، واالالاا  الالة وارد يف اإل،الالال ع الالالال هلشالالعر بالاله املعالالا  ليعالالي  ماسالال
الالالد  لالالاليل مبالالالدر  املرامحالالالة ألن  د امالالاله هلقالالالع  لىالالالأ اجلماليالالالة يف العبالالالادان والسالالالىع ، وهلؤك 

يف مجيع صعره، وهلعني لىأ  ليل د ا  الزكاة والصدقة والعقف  واملؤاخاة والرب باآلخر
ا هلشالالالعر  و الالالة  لالالاليل مالالالن ربالالالعاب اإلحسالالالان، ولالالالاليل فاملعالالالا  يف ا تمالالالع اإل،الالالالمي

احتاالاده ورلاهلتاله واجبالة مالن ر،الريه وجمتمعاله، وقالد فاإلقصار حن حيتالاه رف الالدما، ب
ابالالل  لالاليل بشالالك  وا،الالع يف اإل،الالال  حالالن مل يعالالد ااالالا  رل صالالعرة لىتمييالالز السالالىت 

وقد وص  األمر  رويه يف  ع الفعار  بني املعالا  والسالىيم رن وف  الر،العل ال . لىمعا 
اهلل ابالالن ر  مكتالالع  لىالالأ املدهلاالالة لاالالدما خالالره يف رحالالدظ صالالىأ اهلل لىيالاله و،الالىم ال لبالالد 
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 زوايه، ويف  ليل رفارة رف رن  العظاتف العامالة ال وحالن الكالربظ ماهالا ال يشالم  املعالا  
 .ما مل يكن اإللاقة مادعا من القيا  بنمراا

وايسالالا  داتالالرة املع الالع  ويشالالعا مباح الاله، فالالفا  ،نختصالالر الرلاهلالالة اإل،الالالمية 
 : اار ريهالىمعاقني يف لدد من امل

 : معالجة األسباب المؤدية لإلعاقة .1

ااالالتم اإل،الالالال  نعاجلالالة كالالال  مالالا هلالالالؤدل رف اإللاقالالة ويف مقدمالالالة  لالاليل األمالالالراض 
العراثيالالالة الااجتالالالة لالالالن  الالالعف بالبالالالدن رو خىالالال  بالعقالالال  يف رحالالالد الالالالزوجني، ومالالالن ااالالالا   
 التحاهلر من زواه األقارب الال اع رحد األ،باب يف ظهعر اإللاقة، فقد رلول لن

رل يزوجالعا العرهلبالان حالن ا ." واع ا رتبالعا وا ياال: "لااله ال رد اله قالاللمالر ال ر الي اهلل 
هلاعف دسىكم، وقد كره اإلما  الشافعي ال ر ي اهلل لاه ال زواه األقارب وخاصة ر ا 
ادعىقالالالالذ القبيىالالالالالة رو األ،الالالالرة لىالالالالالأ دفسالالالالها، فيكالالالالالعن  لالالالاليل مالالالالالدلاة ل هالالالالعر األمالالالالالراض 

وردكحالعا األكفالار فةوا لالبفكم " :ه و،ىم الهلقعل الر،عل ال صىأ اهلل لىي. والعااان
ويف حدهل  آخالر  الأ ر،العل اهلل ال صالىأ اهلل لىياله و،الىم ال لالن  (37)."وادكحعا اليهم 

ىالالل  الالاوهلا: "زواه األقالالارب فقالالال وقالالالد  (38)."ا ياكحالالعا القرابالالة القرهلبالالالة، فالالفن  العلالالد لل
هلسالالالالالالن  دكالالالالالالالاح األجابيالالالالالالةع ألن  ولالالالالالالالداا هلكالالالالالالالعن : " ررظ بعالالالالالالض فقهالالالالالالالار احلاابىالالالالالالة بندالالالالالالاله

 (39)."رجنا

ورف جادالالا التشالالدهلد يف اختيالالار الزوجالالة جتابالالا ل مالالراض العراثيالالة، فالالفن  الفقهالالار 
رجازوا التعقيم والتبعيم  د األمراض، وكاليل الفح  قب  الزواه من رجال  رظهالار 
مالالا خفالالي مالالن  مسالالببان األمالالراض العراثيالالة، ويف االالاا املقالالا  رهلاالالا ا بالالد  رن دالالاكر رن  
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ان لالالد  ادتشالالار األمالالراض ملالالا هلؤدهلالالان رليالاله  الالرمي اإل،الالال  لىالالزر واخلمالالر االالع مالالن  الالماد
 .من رمراض ياشن يف الارهلة ويسبا رلاقان  تىفة

وفيمالالالالا هلتعىالالالالل باإللاقالالالالان الااجتالالالالة لالالالالن رصالالالالابان احلالالالالعاد  رو احلالالالالروب، فالالالالفن  
اإل،ال  قد لاف  ليل نا قرره من يشرهلع القصاص والاهالي لالن رهلالاار اإلدسالان بكال  

رهلعان احلالالرب يف اإل،الالال  يعبالالي رو الالح الصالالعر الالالا قالالد يالالؤدل بالاله رف الاالالرر، ويشالال
 .صعرة لىأ  ليل

 :العالج النفسي للمعاق .2

ومع حرص اإل،ال  لىأ معاجلة األ،باب املؤدهلة رف اإللاقة، ففده ر ا حىذ 
باملؤمن كان لىيه رن هلعترباا ابتالر له ويبهةا من الادعب واخلباهلا، وبابا من ربالعاب 

هالالا بالصالالرب، هلقالالعل الر،الالعل ال  صالالىأ اهلل األجالالر هلفتحالاله اهلل لىالالأ املصالالاب حالالني هلعاجه
ما ابتىأ اهلل لبدا ببالر، واع لىأ ارهلقة هلكراهالا را جعال  اهلل  لاليل : "لىيه و،ىم ال

البالر له كفارة واهعرا ما مل هلازل ما رصابه من البالر بعة اهلل لز و ج ،  رو هلدلع 
بالر بالالاملؤمن مالالا زال الالال: "وهلقالالعل ال صالالىأ اهلل لىيالاله و،الالىم ال (40)." الالة اهلل يف كشالالفه

 (41)."واملؤماة يف دفسه وولده وماله حن هلىقأ اهلل  ة وارد وما لىيه خبي ة

وباإل الالالافة رف  لالالاليل، حالالالر   اإل،الالالال  السالالالصرهلة واا،الالالتهزار باملصالالالاب حالالالن ا 
 رح فععره، وحر   العيبة الا من فن ا  كر اإلدسان نا هلكره، وحالن هلالتم التصفيالف 

فَِفدال َهالا َا : د جعال  القالرآن العمالأ لمالأ القىالا، فقالالمن رثر اإللاقة يف الافس، فق
َب َصارل َوَلِكن  يالع َمأ ال قلىلعبل ال ِا يف الص دلورِ   .(42)يالع َمأ األ 
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ويف صعرة لبيفة من صالعر العالاله الافسالي مالا ورد لالن رجابالة الر،العل ال صالىأ 
وكالالان  الالرهلر  اهلل لىياله و،الالىم ال لالالدلعة لتبالالان بالن مالالاليل األدصالالارل ال ر الالي اهلل لاالاله ال

فتعالالىن  صالالىأ اهلل لىيالاله ،فيالاله ي ليصالالىي يف بيتالاله ليتصالالاه مصالالىي هلصالالى البصالالر حالالني دلالالاه
وددن هلا ر،عل اهلل رديل : "و،ىم السة رف رارامل املدهلاة يبييبا خلااره، قال لتبان

فعلالده صالىأ اهلل لىياله و،الىم بزهلالارة وصالالة يف . ينيي  فتصىي يف بيا فنفالاه مصالىأ
ا ر،عل اهلل صىأ اهلل لىيه و،ىم وربع بكالر حالني اريفالع الاهالار، فعد: قال لتبان. بيته

فا،تن ن ر،عل اهلل ال صىأ اهلل لىيه و،ىم ال فن دذ له، فىم  ىس حالن دخال  البيالذ 
  فنفالالالرن لالالاله رف داحيالالالة مالالالن البيالالالذ فقالالالا  "رهلالالالن  الالالا رن رصالالالىي يف بيتالالاليل: " ل قالالالال

 (43)". أ ركعتني ل ،ى ماا، فصىهلل لىيه و،ىم ال فكرب  فقماا فصفر،عل اهلل ال صىأ ا

 :رفع الحرج عنهم وتخفيف التكاليف الشرعية  .3

مالالالن رمحالالالة اهلل ال ،الالالبحاده ويعالالالاف ال باملعالالالاقني رن رفالالالع احلالالالره لالالالاهم فيمالالالا ا 
هلستبيععن من التكاليف الشرلية، فقد هلرفع التكىيف كامال ر ا فقد اإلدسالان لقىالهع 

رفع : " صىأ اهلل لىيه و،ىم الهلقعل الر،عل ال . ألن  ماام التكىيف يف اإل،ال  العق 
 (44)."اعن حن هلعق  والااتم حن هلستيقظالصت حن حيتىم وا : القىم لن ثالثة 

وقالالالد هلرفالالالع التكىيالالالف جزتيالالالا بقالالالدر العاالالالز الالالالال هلصالالاليا اإلدسالالالان، فمالالالن فقالالالد 
ا هلستبيع القيا  يف الصالة  كانوجا لىيه  س  الاصف الباقي، ومن  دصف هلده 

: " واكاا حيال  هلقالعل الر،العل ال صالىأ اهلل لىياله و،الىم ال لىيه الصالة جالسا، وجا
وألن  املعالا   (45)." ص   قاتما، فالفن مل يسالتبع فقالالدا، فالفن مل يسالتبع فعىالأ جاالا

هلتمتع باألاىيالة الكامىالة فعىياله مالن العاجبالان ولاله مالن احلقالع  م ىمالا لعالةه، ففالي بالاب 
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ان مالا هلسالتفاد مااله اجلهاد هلعفأ من املشاركة بسبا لازه، رما ر ا كان له مالن القالدر 
يف القتالالالالال كالالالالالتصبير رو اايصالالالالاان رو  ةاالالالالا ففدالالالاله مبالالالالالا باملشالالالالاركة، ويف ،الالالالةة 
الصالالحابة الك الالة مالالن الصالالعر الالالا يتحالالد  لالالن اىالالا املعالالاقني املشالالاركة يف العالالزوان، 
وقد  ح الر،عل ال صىأ اهلل لىيه و،ىم ال  الم يف  لاليل، ويف االاا دالالة لىالأ رن رفالع 

وقالد  (46).هلافي قبعل األدار ر ا بالال املعالا  جهالدا ركالرب لال داراحلره يف التكىيف ا 
ياالالمن الالالرتا  الفقهالالي اإل،الالالمي يفصالاليال كالالامال ألحكالالا  راالال  األلالالاار والالالزم  مالالن 
حيالال  اهالالار م وصالالال م وصالاليامهم وحاهالالم وزواجهالالم رف  الالة  لالاليل، ادبالقالالا مالالن 

 .لمع  الاصعص العاردة يف آهلان ك ةة ،بل  كراا

 :الرعاية المادية .4

العااهلة باملعاقني ويسهي  رمالعر حيالا م مالن فالروض الكفاهلالة لىالأ األمالة، واالي  
فالالرض لالالني لىالالأ مالالن جتالالا لىيالاله كفالتالاله، ورول املبالالالبني برلاهلالالة املعالالا  راىالاله ورقاربالاله، 
ربالعهلن كادالا رو رخالعة، و لاليل ألداله مالن الرلاهلالة الداخىالة يف حالدهل  الر،العل ال صالىأ اهلل 

...   (47)احلالالالالالدهل ." ن رليتالالالالالهكىكالالالالالم را  وكىكالالالالالم مسالالالالال عل لالالالالال: " لىيالالالالاله و،الالالالالىم ال
م  مجيالالالع اجلعادالالالا الصالالالحية والتعىيميالالالة والافسالالالية وكافالالالة ومسالالال عليتهم جتالالالاه املعالالالا  يشالالال

متبىبايه، وقد ،   الشي  لبد العزهلز بن باز ال رمحه اهلل يعالاف ال لالن مالن لاله رم رصالم 
رو ربكالم ا هلفقاله فالي ا مالن رمالعر الالالدهلن، فنجالاب بعجالعب يعىيماله مجيالع رمالعر العقيالالدة 

دة بنل ارهلقة يعص  له املعىعمة رن ثبذ لاله العقال ، رمالا ر ا كالان  الة لاقال  فالال والعبا
 .(48)حره لىيه ألده  ة مكىف
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وخدمالالالة األ،الالالرة لىمعالالالا  زهلالالالادة لىالالالأ كع الالالا واجبالالالة لىالالاليهم وخاصالالالة ربعهلالالاله فف الالالا 
يفتح  م بابا من ربعاب األجالر وال العاب، حيال  ر الا اإل،الال  يف خدمالة الاالرهلر يف 

من قاد رلمأ حن هلبىعه : "ل الر،عل ال صىأ اهلل لىيه و،ىم الدصعص ك ةة، ماها قع 
ولالالن ري  ر   (49)".منمااله،  فالر اهلل يعالاف لاله رربعالني كبالالةة، ورربالع كبالاتر يعجالا الاالار

رلسالالتم يصالالىعن ويصالالعمعن : قىالالذ هلالالا ر،الالعل اهلل  االالا األ ايالالار بالالاألجر فقالالال : قالالال 
وهلصعمعن و ااالدون،  هلصىعن: قىذ بىأ، وام هلفعىعن كما دفع : وجتاادون   قال

رن مالالن فاالال  بيادالاليل لالالن األرل : قالالال رن فيالاليل صالالدقة ك الالةة. وهلتصالالدقعن وا دتصالالد 
يعالالرب لالالن حاجتالاله صالالدقة، ويف فاالال   عالاليل لىالالأ السالالأر  السالالمع يعالالرب لالالن حاجتالاله 
صالالالدقة، وبفاالالال  بصالالالر  لىالالالأ  الالالرهلر البصالالالر  دهلالالاله البرهلالالالل صالالالدقة، ويف قعيالالاليل لىالالالأ 

، وهلقالعل صالىأ اهلل (50)."برهلالل صالدقةالاعيف يعياه صدقة، ويف رمااة األ ظ لالن ال
 (51)."ابععا يف الاعفار، ففمنا ياصرون ويرزقعن باعفاتكم: )) لىيه و،ىم 

ور ا لازن األ،رة لن رلاهلة املعا  ادتق   ليل العاجالا رف ا تمالع بالتبالار 
رده من فالروض الكفاهلالة، ر ا يالر  رل اجلميالع، ل هلاتقال  واجالا الرلاهلالة رف الدولالة الالا 

يقد  لىمعا  مجيع ما حيتاجه من روجه الرلاهلة، وقالد  المن اإل،الال  لالاليل  ا رن 
معردا ماليا لن ارهلل الزكاة والعقف، رما الزكاة فقالد جعال  بعالض العىمالار املعالاقني مالن 
 المن مسالتحقيها كمالا ورد يف ر،الالة ابالن فالهاب الزاالرل ال رمحاله اهلل ال لعمالر بالن لبالد 

فسالالهم الفقالالرار دصالالفه ملالالن  الالزا :" الزكاةفقالالال يعزهلالالع األدصالالبة يف هلع الالح لالاله  العزهلالالز واالالع
والاصالالالف البالالالاقي لىفقالالالرار ِمالالالن ا هلعالالالزو مالالالن الالالالزم  ..............مالالالاهم يف ،الالالبي  اهلل

دصالالالالالف لكالالالالال  : واملكالالالالال  الالالالالالاهلن هلنخالالالالالاون العبالالالالالار ان فالالالالالار اهلل ، و،الالالالالهم املسالالالالالاكني 
الفقهالالالار  وقالالالد دالالال     (52)."مسالالالكني بالالاله لااالالالة ا هلسالالالتبيع حيىالالالة وا يقىيبالالالا يف األرض
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ن املعا  ر ا كان  ة قالادر لىالأ الكسالا والعمال  ولاليس لاله را  هلتالعف اإلدفالا  لىأ ر
لىزكالالاةع ألدالاله داخالالال   الالمن الفقالالرار واملسالالاكني، وقالالد روظ البالالالربل يف  لىيالاله ففدالاله راالال ن 

: يفسةه لن زاة العامرل رده لقي لبد اهلل بن لمرو بالن العالاص فسالنله لالن الصالدقة
هلع  الاالعفار )والعميان وك  ماقبع به والععران مال العرجان : رل مال اي  فقال 

 (53).(و ول العااان والعاجزهلن لن الكسا

ورف جادالالالا الزكالالالاة ياالالالمن د الالالا  العقالالالف اإل،الالالالمي ربعابالالالا خصصالالالذ لرلاهلالالالة 
املعالالاقني  والصالالرمل لىالالأ متبىبالالا م نالالا يف  لالاليل رقامالالة الالالدور لرلاهلالالة املقعالالدهلن والعاالالزة 

ية ظهالالالعر رفالالالكال متعالالالددة  الالالاه والعميالالالان وا الالالاومني، وقالالالد فالالالهدن الدولالالالة اإل،الالالالم
الرلاهلة الا فاقذ يف ااتمامها ك ةا من صعر اااتما  املعاصر، هلعرب لالن  لاليل قالعل 

ألدلالالن  الالالز ِمَن رحالالا ( " دهلالالعان الالالزمىن)العليالالد بالالن ر،الالحا  بالالن قبيصالالة اخلزالالالي ملالالا و  
العليالد بالن لبالد املىاليل خصال  ربالع  وفربدالا املصالادر رن    (54)."رف راىه مالن الصالحيح

هلع األوقامل ملر أ العقعل، فصص  لك  جماعن خادما هلاز  لاه ثيابه كال   صالباح، ر 
وحيممالالالالالاله باملالالالالالالار البالالالالالالارد، وهلىبسالالالالالاله ثيابالالالالالالا د يفالالالالالالة، وحيمىالالالالالاله لىالالالالالالأ ردار الصالالالالالالالة و الالالالالالا  

كمالالالا جعالالال  العليالالالد لالالالزا خاصالالالا لىماالالالاومني ورجالالالرظ لىالالاليهم األرزا ،  (55)."القالالالرآن
، وكتالالا (56)وكالال  مقعالالد خادمالالاورمالالرام را هلسالالنلعا الاالالات، و رلبالالأ كالال  رلمالالأ قاتالالدا 

لمالر بالن لبالد العزهلالز رف رمصالار الشالا  االبالا رن هلرفعالعا رلياله كال  رلمالأ يف الالالدهلعان رو 
مقعالالد رو بالاله فالالاف، رو مالالن بالاله دار مالالزمن حيالالعل بياالاله وبالالني الصالالالة، ولاالالدما فعىالالعا رمالالر 

وقالالد ورد رهلاالالا رن  . (57)بقاتالالد لكالال  رلمالالأ وخالالاد  لكالال  اثاالالني ِمالالن  الالم مالالرض مالالزمن
ن ري االا كر  اهلل وجهه رر،  كتابالا هلعصالي لامىاله مالاليل بالن األفالرت ،يددا لىي ب
ل اهلل اهلل يف الببقالالالة السالالالالفىأ مالالالن الالالالالاهلن ا حيىالالالة  الالالالم مالالالن املسالالالالاكني : " هلقالالالعل فيالالالاله
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واحملتالالاجني وراالال  البالالؤت والالالز مىن، فالالفن  يف االالاه الببقالالة قادعالالا ومعالالرتا، واحفالالظ اهلل مالالالا 
 (58)".يذ ماليلا،تحف يل من حقه فيهم، واجع   م قسما من ب

وخنالالالالالتم االالالالالاه الفقالالالالالرة باإلفالالالالالارة رف رن  د الالالالالا  الكتاييالالالالالا واحلىقالالالالالان التعىيميالالالالالة 
الساتدهلن يف العامل اإل،المي قد  ماا رلاهلة يعىيمية مهمالة لشالرحية املعالاقني وخاصالة 
املكفالالعفني مالالاهم، حيالال  هلابالال  االالاا الا الالا  يف جالالزر مهالالم ماالاله لىالالأ السالالما  واحلفالالظ، 

السه ، ب  والتفع  يف ك الة مالن العىالع ، وقالد التعىم  ح ا ال لىمكفعفني منوااا فت
لاد  ليل يب  األزار لرباما يعىاليم املكفالعفني جابالا رف جاالا مالع املبصالرهلن لياتشالر 
االالالاا الربدالالالاما يف العالالالامل اإل،الالالالمي، وهلالالالتمكن مالالالن خاللالالاله املكفعفالالالعن مالالالن العالالالي  يف 

دة يف ك الالالة مالالالن ا تمالالع اإل،الالالالمي بصالالالعرة ابيعيالالة، بالالال  وهلتمكاالالالعا مالالالن اإلبالالدا  و الرهلالالالا
لقالد  الالماذ االاه الرلاهلالالة الالا ح الي  الالا املعالاقعن يف الدولالالة اإل،الالمية حيالالاة . العىالع 

قهر م اار لازام والتعىالا لىالأ رلاقالا م بصالعرة هلسالاىها من خال ا  ااد ة  كاعا
رن مجالة ماهم كادعا هلبىععن مع العره ما ا هلبىعه لامة األصحار، : " اجلاحظ بقعله

 (59)."ن ما ا هلدركه رك ر البصرارومع العمأ هلدركع 

 :المعاقون في التراث اإلسالمي  
حفالالالال  الالالالالرتا  اإل،الالالالالمي بتصىيالالالالد م الالالالاار اإلبالالالالدا  لاالالالالد املعالالالالاقني يف ا تمالالالالع 
اإل،الالالمي والالالا يعتالالرب رحالالد ربالالرز مالمالالح احلاالالارة اإل،الالالمية الالالا بايالالذ لىالالأ احلرهلالالة 
والعدالالالالة والالالالا وفالالالرن لىمعالالالاقني كالالال  السالالالب  الالالالا  فالالالظ  الالالم كالالالرامتهم و كالالالاهم مالالالن 

قالالد  رلفالالذ الك الالة مالالن الكتالالا الالالا حقالالعقهم وفالالل التعالالاليم القرآديالالة وا الالدل الابالالعل، و 
الالال لقالد ( يىقيح مفهع  را  األثر) ابن اجلعزل وكتابه : يرصد ااه امل اار وماها
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دكالالالالذ : ) فيالالالاله فصالالالالال لالالالالن املكفالالالالعفني مالالالالن األفالالالالرامل والصالالالالحابة والتالالالالابعني، وكتالالالالاب 
لامل  122لصالح الدهلن الصفدل الال  كر فيه رخبار ( ا ميان يف دكذ العميان

حيال  ختماله ( املعارمل)وكاليل ما كتبه ابن قتيبة يف كتابه .  يف لصرهمن  املكفعفني
، وفالالرح ابالالن (درجالالان فقالالدان السالالمع)بفصالال  لالالن املكفالالعفني، ورهلاالالا صالالاف الالالرازل 

ر اجلالاحظ وكتاباله ذالن لمرو بالن وداكر رهلاا ربع ل ما. ،ياا ر،باب حدو  الصمم
رصالالالحاب : )كتابالالاله ، وا يالالال م بالالالن لالالالدل و (الربصالالالان والعرجالالالان والعميالالالان واحلالالالعان: ) 

، رف آخالالر  لالاليل مالالن الكتالالا الك الالةة الالالا خصصالالذ كىيالالا رو  الالد  رحالالد (العااالالان
فصالالع ا لالالن اإللاقالالة ور،الالبا ا ولالجا الالا، رو لالالن األلالالال  الكبالالار يف العىالالع  املصتىفالالة 
من املعاقني الاهلن خىفعا يراثا كبةا يف لىع  الفقه والتفسة واحلدهل  والىعالة واألدب، 

 .العىع  الببيةوحن يف جماان 

: لقد ،ا  لاا ااا الالرتا  ربالدالان ك الة مالن العىمالار املعالاقني دالاكر مالاهم  
ابالالالن ،الالاليده الىعالالالعل، والشالالالاات املقالالالر ، والرتمالالالال احملالالالد  والعكالالالربل الاحالالالعل، وقالالالد 
رفالالار الصالالالفدل رف مالالا بىعالالاله رحالالد املكفالالالعفني الالالال كالالالان بارلالالا يف يالالالدرهلا ا اد،الالالة، 

لشالمع، وهلالاكر القفبالي يف يالارهل  احلكمالار رن  حي  كان هلصالاع  رفالكاله لىبالالب با
ربالالالا احلسالالالن لىالالالي بالالالن ربالالالراايم بالالالن بكالالالس املكفالالالعمل كالالالان ابيبالالالا متقاالالالا لصالالالاالة البالالالا 

ومالالن ربالالرز رلالالال  املكفالالعفني زهلالالن الالالدهلن اآلمالالدل . ومدر،الالا لالاله يف رحالالد البيمار،الالتادان
ارهلقة القرارة لىمكفعفني  كتشاملال ميكن رن هلعترب ر،ا،ا يف ا صاحا ااخرتا  ال

 .(60)(براهل  ) ملعروفة ببرهلقة ا
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 :المعاقون في العالم المعاصر
حقالالل املعالالاقعن يف العالالامل املعاصالالر الك الالة مالالن املكا،الالا املادهلالالة واملعاعهلالالة و لالاليل 

، ورهلاالالا مالالا عصالالر احلالالدهل اإلدسالالان يف البعالالد التبالالعر ا اتالال  يف يقاالالني ودلالالم حقالالع  
حققالالاله البحالالال  العىمالالالالي يف جمالالالال اكتشالالالالامل القالالالدران التععهلاالالالالية لىمعالالالاقني نصتىالالالالف 
ف ا م،والالالالال هلهماالالالالا ااالالالا االالالالع  مالالالا حققالالالاله املعالالالا  يف لاملاالالالالا اإل،الالالالمي حيالالالال  يشالالالالة 

،الالن القالالعادني املىزمالالة لىالالدول بتقالالدمي الرلاهلالالة  رف رن يبالالعرا كبالالةا  قالالل يف جمالالالالتقالالارهلر 
 02اكر يف االالاا ا الالال القالالادعن الىيالالت لىمعالالاقني رقالالم ودالال. واخلالالدمان العامالالة لىمعالالا 

والالالالال دالالال  لىالالالأ رن يقالالالد  الدولالالالة خالالالدمان لالالالاول ااحتياجالالالان .  1881لسالالالاة 
املاا،الالا ملالالالن  اخلاصالالة يتم الال  يف اإلهلالالعار واخلالالدمان املازليالالة والتعىالاليم والتنايالال  والعمالال 

الالالال  مالالالالاهم، ورلفالالالالالار دخالالالالعل العالالالالالامىني مالالالالاهم حلسالالالالاب ردفسالالالالالهم، وكالالالالاليل التمتالالالالالع  ينا 
لسالالاة  1ودالال  القالالادعن الكالالعهلا رقالالم . التسالالهيالن يف ا،الالتعمال و،الالات  املعاصالالالنب

 ، لىالالالأ محاهلالالالة املعالالالا  وقاتيالالالا ولالجيالالالا، وماهالالالا اإلرفالالالاد الالالالعراثي قبالالال  الالالالزواه 1899
وبعده، والعاله الافسي، ويامن رهلاا مس علية الدولة يف يقدمي اخلدمان العالجيالة 

ولالالة قالالادعن يعظيالالف  ول ااحتياجالالان ويف األردن ،الالاذ الد  . داخالال  الالالبالد وخارجهالالا
واإللاقان يف املؤ،سان الر ية واخلاصة، وكاليل رلاهلة ومحاهلة األافالال املعالاقني نالا 

ويف العالرا   الالذ . هلاالمن  الم التعىاليم والتالالدرهلا وهلسالالدام  لىالأ التمتالع ذيالالاة كرميالة
مالن د،رتة حقع  املعاقني ورلاهلتهم ويىبية حاجا م، وقد دتا لن  ليل ،ن العدهلالد 

العالجية ورلالزا  اجلهالان الر يالة بتافيالا كال  و القعادني املتعىقة ذقع  املعاقني التعىيمية 
 9ولىالالأ ،الالبي  ااختصالالار دالالاكر القالالادعن املعالالري رقالالم   (61).الالالرباما الالالا  قالالل  لالاليل

  املتعىالالل باحلماهلالالة ااجتماليالالة ل افالالال املعالالاقني، والقالالادعن 1818الصالالادر يف ،الالاة 
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، وقالادعن املعالعقني ةلىمعالعقني يف املاالاال الفىسالبياي نن التالنايىيالفىسبي  لتا يم الش
ويف السالالععدهلة رصالالد يقرهلالالر اجلمعيالالة .  1888الىباالالاا الالالال رقالالره جمىالالس الالالعزرار ،الالاة 

حقالالا لىمعالالعقني  الالماتها القالالعادني والقالالراران السالالععدهلة  00عاايالالة حلقالالع  اإلدسالالان  ال
 (62).ماا ،اني اعهلىة

بعض البىدان اإل،المية دلي  لىالأ مالا  قالل  إلفارة رف ااه التشرهلعان يفاو 
مالع مالا  ، و افاليامن مكا،ا مادهلة ومعاعهلة لىمعاقني ادبالقا من يعجيهان اإل،ال 

ففده ما  ،ومع ك  ما  قل ،دصذ لىيه املعاثيل واإللالدان الدولية اخلاصة لىمعاقني
 :ماه  زال ااا  الك ة ِما هلتعجا لىأ احلكعمان اإل،المية لمىه والال داكر

وخاصالالة مالالا يعىالالل ماهالالا بت قيالالف ا تمالالع احالالرتا   ،دلالالم الرلاهلالالة الافسالالية لىمعالالاقني .1
واالاا ا هلتالنيأ  ،ه املكادالة الالتقالة بالهتالورلبا ،لسالصرهلة ماالهااملعا  ولد  رهلااتاله رو 

را يف راار يعجيه و،ات  اإللال  لتقدمي براما مستمرة يستهدمل يصحيح د رة 
 .ا تمع لىمعاقني ويك يف التعلية الالزمة لىرلاهلة الافسية  م

يشايع اجلمعيان اخلةهلة الا  تم باملعالاقني ودلمهالا مادهلالا ومعاعهلالا حالن يالتمكن  .0
 .من يفعي  دوراا يف خدمة ااه الشرحية

و لالاليل  ،ع القالالعادني والتشالالرهلعان الالالا يشالالدد لىالالأ الفحالال  البالالت قبالال  الالالزواهو الال .1
 .يفادهلا خلبر األمراض العراثية

شالكالن ربالرز هلالىالاان  ادلالة الالا  الد مالن التهالعر والسالرلةو ع القعادني املرورهلالة الر  .0
 .األ،باب يف ظهعر اإللاقان البارتة
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يعهم لىأ رحيالار ،الاة يعجيه و،ات  اإللال  وخببار املساجد حل  الاات ويشا .1
العقالالف، وو الالع قالالالعادني يالالا م ا،الالت ماره وصالالالرمل رمعالالاله نالالا حيقالالالل فاتالالدة لىمعالالالاقني 

 .خاصة يف رقامة دور الرلاهلة املتكامىة وبراما الدلم املا   م

مع الالالم الالالالدول اإل،الالالالمية  ،الالالاتهاالتشالالالرهلعان الالالالا و يافيالالالا القالالالعادني  التنكيالالالد لىالالالأ .0
 :و ليل يف جمال

 واا،الالالتفادة مالالالن التقالالالد  التكاعلالالالعجي يف لاملاالالالا فالالالتح مراكالالالز التنايالالال  البالالالدا -ر 
إلبالالدا  ااملعاصالالر والالالال ،الاله  لىمعالالاقني القيالالا  بالالالك ة مالالن العظالالاتف بالال  و 

 .فيها لن ارهلل التدرهلا والتعىيم

يالالعفة األدوان املسالالالدة لىمعالالاقني كالكرا،الالي املتحركالالة واألثالالا  املاا،الالا  -ب 
 .واألجهزة اإللكرتودية

مالن ااخنالرام يف العظالاتف العامالة و لاليل وفقالا  كني القالادرهلن مالن املعالاقني  -ه 
 .لىتشرهلعان الصادرة

يسالالهي  حركالالة املعالالاقني يف البرقالالان والسالالالاحان حالالن هلتمكاالالعا مالالن قاالالالار  -د 
 .حعاتاهم واملشاركة يف املاا،بان واأللياد وحاعر الصىعان

دلم براما صاالة األارامل واااتما  بتعاياها يف العالامل اإل،الالمي حالن  -ه 
ن اا،الالتفادة مالالن األاالالرامل التععهلاالالية بشالالك  وا،الالع يف هلالالتمكن املعالالاقعن مالال
 .البالد اإل،المية
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 :خاتمة
فتان االاا املع الع  العا،الع الالال  لىمااه لااوهلن  تصرة قدمتها يف  اولة 

ماهالالالا  ،حيالالال  يتالالالعز  مباح الالالة بالالالني جعادالالالا ك الالالةة ،ا ميكالالالن يااولالالاله يف ورقالالالان  الالالددة
 ،ورحكا  زواجه وما هلتعىالل  الا الال هلهتم بتع يح رحكا  العبادان لىمعا الفقهي 

 بسالالالالنوماهالالالالا القالالالالادعا الالالالالال هلهالالالالتم  .ورحكالالالالا  ا،الالالالتحقاقايه مالالالالن الزكالالالالاة والصالالالالدقة رخ
وماهالالالالالالالا  .التشالالالالالالالرهلعان والقالالالالالالالعادني املتصصصالالالالالالالة يف رلاهلالالالالالالالة املعالالالالالالالاقني ومتابعالالالالالالالة يافيالالالالالالالااا

ااجتمالالالالي الالالالال هلتعىالالالل برصالالالد ظالالالاارة اإللاقالالالة ويبعراالالالا ومالالالدظ ينثةاالالالا يف ا تمالالالع 
وماهالالا التعىيمالالي الالالال هلهالالتم بع الالع الالالرباما التعىيميالالة اخلاصالالة  الالم  .وكيفيالالة معاجلتهالالا
واكالالالاا فالالالفن االالالاا املع الالالع   . الالالعهم يف اإلاالالالار التعىيمالالالي لىماتمالالالعودرا،الالالة كيفيالالالة و 

وحست  ،ميكن حصراا يف ذ  صعة هلتسع بصعرة كبةة ليشم  جعادا متعددة ا
ا املع الالع  فالالفن  ردالال  لمىالالذ جهالالدل يف اإلفالالارة رف مع الالم اجلعادالالا الاالالرورهلة يف االالا

وصالىأ  .دفسالي فمالنورن كادالذ األخالرظ  ،اهلل ،البحاده ويعالافوفقذ فمالن كاذ قد 
 .ااهلل لىأ ،يددا  مد ولىأ آله وصحبه و احلمد هلل روا ورخة 

  مد فتح اهلل الزهلادل .د.ر

 ليبيا/ اربىس 
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 :الهوامش
                                                           

(1  )world health organization/world report on disability/2011. 
 .من ،عرة األحزاب 19اآلهلة (  2)
 .دار اجلي / 812ص /0ه: لسان العرب/ ابن ما عر  (3)
 . 1891ت /10 /املعاصراملسىم . ما/ رلاهلة املععقني يف اإل،ال / لبد الستار ربع  دة(4)
 . 0212ت /01 /جمىة كىية الرتبية/ احكا  األ،رة اخلاصة باملععقني يف الفقه اإل،المي/ ايفار الزبيدل(  5)
 . 0221هلااهلر / 0 / جمىة البفعل والتامية/ ل مان لبيا(  6)
 . 0220فرباهلر / 1 /جمىة البفعلة والتامية/ اادل دعمان(  7)
 .جامعة ر،يعم/ اهلة ويناي  املعاقني يف ظ  التشرهلعان والقعادني املصرهلةرل/ صالح ،يد فاكر(  8)
 .املصدر السابل دفسه(  9)
 .املصدر السابل دفسه(  10)
 .من ،عرة احلا 00اآلهلة (  11)
 .اال1002/  و القعدة-فعال/ 108 / دلعة احلل. ما/  مد لىي باصر(  12)
 .082-098ص / الدار التعدسية لىاشر/10ه/ التحرهلر والتاعهلر/  مد الباار بن لافعر(  13)
 .من ،عرة اإل،رار 92اآلهلة (  14)
 .من ،عرة احلاران 11اآلهلة (  15)
 .مصدر ،ابل/  مد لىي باصر(  16)
 .من ،عرة احلاران 11اآلهلة (  17)
 .108ص / دار املعرفة/10ه/ اجلامع ألحكا  القرآن/ القرات(  18)
 .110ص/1ه/1م/لباان/دار الكتا العىمية/العجيزاحملرر / ابن لبية األددلسي(  19)
 .من ،عرة احلا 00اآلهلة (  20)
 .092ص/12011ح /مؤ،سة الر،الة/0ه/كاز العمال(  21)
 .باب  رمي ظىم املسىم/ رواه مسىم يف صحيحه(  22)
 .من ،عرة احلدهلد 01و 00اآلهلتان (  23)
 .من ،عرة التعابن 11اآلهلة ( 24)
 .0811ح / املرضرواه البصارل يف باب (  25)
 .من ،عرة الاعر 01اآلهلة (  26)
 .111ص /دار املعرفة/10ه/ اجلامع ألحكا  القرآن/ القرات(  27)
 .من ،عرة البقرة 090اآلهلة (  28)
 .من ،عرة البال  9اآلهلة (  29)
 .من ،عرة البقرة 090اآلهلة (30)
 .مصدر ،ابل/ ايفار الزبيدل(  31)
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 .من ،عرة الاعر 01اآلهلة (  32)
 .111: ص / دار املعرفة /  10ه /اجلامع األحكا  القرآن / القرات (  33)
 .02ص  9رواه مسىم يف صحيحه، ه (  34)
 0019: ص 1رواه البصارل يف صحيحه، ه (  35)
 08: ص 1رواه مسىم يف صحيحه ه (36)
 .بةون/ دار الفكر /  011ص /  1ه/ رواه ابن ماجه(  37)
 .01ص / بةون/ دار املعرفة / باب الاكاح /  رحيار لىع  الدهلن/ العزا  (  38)
 .بةون/ دار الفكر لىببالة والاشر /،عيد الىحا  :  ل/ الروض املرهلح فرح زاد املستاقع / ماصعر البهعيت (  39)
 .بةون/ دار الكتا العىمية/ 1111حدهل  /  0-10/الرت يا والرتايا/ املاارل(40)
 .دار رحيار الرتا  العري/  1088حدهل  / 020: ص/  0ه / رخرجه الرتميال يف ،ااه(  41)
 .من ،عرة احلا  00اآلهلة (  42)
 .رواه البصارل ومسىم(  43)
 0188رخرجه ربعداود يف السن (  44)
 .رواه البصارل(  45)
 .مصدر ،ابل/ لبد الستار ربع  دة (  46)
 .رواه البصارل(  47)
 .121ص/0ه/الرتا،ة العامة لىبحع  العىمية واإلفتار/ بازجممع  فتاوظ ومقاان بن / لبد العزهلز بن باز(  48)
 .0800املعام الكبة / البرباا (  49)
 .0/ 90،والبيهقي يف ،ااه  1199رواه ابن حبان يف صحيحه(50)
 .القاارة/ املكتبة التعفيقية/ اه ،عد:  ل/فرح صحيح مسىم(  51)
 .011ص / 1891/ 1م /مؤ،سة داصر لى قافة / األمعال ألي لبيد (  52)
 .190: ص/ 12ه / دار رحيار الرتا / جامع البيان/ البربل(  53)
 .معقع صيد الفعاتد/كيف يعام  اإل،ال  مع املعاقني/مع،أ بن حسن ميان(  54)
 .10-11ص / 1899ت / 00  /جمىة العىم واإلميان / املدارت واملشايف الببية يف اإل،ال (  55)
 .110ص /1809/ بةون/ دار الكتا اجلدهلدة/ دمشل لاد الراحىني املسىمني مدهلاة/ صالح الدهلن املااد(  56)
 .111 – 110ه ص  1111/ القاارة /م املؤهلد / ،ةة لمر بن لبد العزهلز /ابن اجلعزل(  57)
 110-111: ص/ 1ه /بةون / دار األددلس/  قيل لبد العزهلز ،يد/ فرح  ا البال ة /  مد لبده(  58)
 مصدر ،ابل/ ربع  ده لبد الستار (  59)
 .املصدر السابل دفسه(  60)
 0210-0-10/ 1910  /احلعار املتدن /رزا  محد الععادل (  61)
 .اال1008 ل احلاة  0/  12802  / صحيفة الشر  األو،ر (  62)
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 قين في الشريعة اإلسالميةو حقوق المع

 :نيب بعده  وبعد احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال
ممااااخي ال علااااى علااااى العااااخيالم ة ال اااام عه ان ااااالميه مااااخي احلساااام  باااا  ماااان ال اااام ليه ة بيااااخي  احل اااا   

 :تخي من البيخي   ُدرك مع  قضي وال اجبخيت اليت حلتعلق بخيملكلف مع رب  ونلس  وغريه، وهذه الع ع
ة أحكاخيم ال ام عه  ةالعدل الذي جخيءت ب  هذه ال م عه من حيث امل ازناه الااخيهم  :القضية األولى

 ماان املعلاا م :"، قااخيل ال ااخيمحيب رلاا  اهللالاايت حل ضااب الااحل املصااخيا وحلكعريهااخي و وااع امللخي ااد وحل ليل ااخي
 أوهلماخي مصالةه، جللاحل وإمخي ملسدة، لدرء إمخي كل ، وخيلتكليف العبخي ، ملصخيا شمع  أهنخي ال م عه،

 ها  مباخي جاخيءت ال ام عه أ  إميخينا  عان  دوع أ  للمؤمن ميكن وال" :قخيل ابن حليميه رل  اهللو ، 1"معخي
 وي ااااخي حلااااد   الاااايت األعمااااخيل ة واملصاااالةه العااااخيوع هاااا  مبااااخي وجااااخيءت املعت اااادات، ة والصااااد  احلااااق

 َكِلَمتت    َوَتمَّتت   : العااي  ال اام   عان حلعاخيى ل  لاا  حلأو ا   ان ااالم شاي  ذكاامه وماخي .2"االعت اخي ات
ق   رَبِّتتت َ   ً ً     ِصتتت َوَعتتت

 أحكخيمااا  مجياااع ة وصاااالحخي   وعااادال   أ باااخيره، مجياااع ة وح اااخي   صااادقخي  : أي ،3
 .وحل م عخيحل 

 حلأملاا  وإذا :"قااخيل  ة بيااخي  هااذه ال خيعاادة العاااي  حاا وقااد أمحااخيل الااعلا اباان ال ااي  رلاا  اهلل     
 حبساحل الماجةاه أو اخلخيلصه املصخيا حتصي  عن ختمج ال وجدهتخي عبخي ه ب  وضع خي اليت   ع  شمائع

 الماجةااه أو اخلخيلصااه امللخي ااد وحلعطياا  أ نخيهااخي، وااخيت وإ  وأجل ااخي أمه ااخي قاادم حلزالاا  وإ  انمكااخي ،
 .أ نخيهخي بخيحتمخيل وسخي ا   أعام خي عط  حلزال  وإ  انمكخي ، حبسحل

 وحكمتاا  علماا  بكمااخيل لاا  شااخيهدة   علياا ،  الااه     عاا  شاامائع احلااخيكم  أحكاا  وضااع هااذا وعلااى     
 مان وارحلضاخيع ال ام عه مان ذو  لا  مان وي اخي  ساي حل ال اجلمله وهذه. إلي   وإحسخين  بعبخي ه ولطل 
 ومصااخيحل خي حملخي ااع خي شاا   ه كااخي  أعااا  مع ااخي حلضاالع  كااخي  وكلمااخي ح ضاا خي، صاال  ماان وورو  ثااد  خي

 وماااخي ومعخيوع اااخي، ومصاااخيحل خي واألمااام اخللاااق حكااا  باااذكم   ااامه إى أولااا  مااان مملااا ء وال ااام  ... أكمااا 
 ... علي  الداله ال خيهدة اآل خيت من حلضمعخيه

                                                           
 1/111امل او خيت  1
 11/743جمم ع اللتخيوى  2
 .111:   رة األنعخيم 3
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 شاخيهدة   مهاخي إى أوهلاخي مان وجادهتخي التأما  حاق ر ا ل  هبخي اهلل بعث اليت ال م عه حلأمل  وإذا      
 علي ااخي، معخي  ااخي   صاالةخيهتخي، علااى بخي  ااخي   والملااه والعاادل واملصاالةه احلكمااه ووجاادت باا ، نخيمح ااه بااذل 
 .1"إلي خي واأللبخيب الع  ل  دع 

وهااذا املعخي اابه شاا اهدهخي املطخيب ااه باا  معخي اابه ال اام عه لكاا  زمااخي  ومكااخي  وحااخيل،  :القضتتية الن ةيتتة
جزئيخيت ال م عه وكليخيهتخي، وخيملتأم  ة احلماك االجت اخي ي ة و ا  الصاةخيبه والتاخيبع   ادرك مادى ر  

ة م خيم احلخيك  على املخمجاخيت الل  ياه الايت حلصادر أحكخيم الع ازل لتل  الكليخيت، وهذه الكليخيت 
عن اجت خي  الل  خيء، ويت مر من ذل  أ  ال م عه صخيحله لك  زماخي  ومكاخي ، و خيصاه إذا ا تةضام 

إعجااخيزه ة  الااذي  باام اخللااق، ة" الاا حب" العااخيالم ا ااتمدا  ال اام عه ألحكخيم ااخي ماان نصاا   اخلااخيلق
ة ال هلااا  قاااخي  كاااذل  ة إعجاااخيزه ة وحيااا   ل ااا  وماااخي   ضاااي   ااابةخين  مااان حل لاااحل الزماااخي  واألحااا  

 .احلك  على أوعخيل  ل  
أ رك و  ال ام عه، هباذه أشاخي  ممان ويا  الامأي وأصاةخيب الغامب وقد حلا  ذلا  مجلاه مان وال اله     
 :2 خيحلل قو  وحي  ت خي هخي ل  
  لباث مل الل  ياه البةا   بعا  ويا  وقدم  ببخير ا، ع د الذي ان المب الل   أ ب ع ولب     
 با  أَُووِّاق كياف أعام  ال أناخي: "قاخيئال   وعَجبَا ُ  َ ْهَ اَت ُ  أعلان أ  للمةاخيم  ن يب اخي وكاخي  احلض ر أحد

 اجملتماع حبخيجخيت  َِلب حل م عيًّخي أ خي  خي صالحيت  وعدم ان المب، الل   مج   عن لعخي ُُيكى كخي  مخي
 متخيم اااخي ذلااا   اااال   عبااا  مماااخي ومعخيق اااخيهتخي، احملخيضااامات ة اآل  نسااامع  ماااخي وبااا  املتطااا ِّر، العصااامي

 !".واملبخي ئ العص   برباه 
 الل  يااه، البةاا   بعاا  وياا  وقاادم  1141 بالهااخيي ُعِ اادَ  الااذي الاادو ِّ  ال ااخين   مااؤمتم وة     

 مصدر ا وحلُعَتبَامُ  الزمن، مع للتط ُّر حلصلح ممنه، حيه ان الميه ال م عه أ " بخيعتبخير قمار ا املؤمتم أصدر
ا اآل  ماان   لاا  قااد العمبيااه اللغااه وأ  امل ااخير ، ال ااخين   مصااخي ر ماان  الاايت اللغااخيت عاادا  ة وصااخيعد 

 ."املؤمتم ة حلسمع أ  جيحل

                                                           
 27-2/22ملتخيح  ار السعخي ة  1
 73: م خيكلعخي ة ض ء ان الم، للدكت ر عبداملعع  العمم،  :  انام 2
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ضاامخينخيت املكلااف ة حيخيحلاا  إذا حتاامك وي ااخي بخيل اامع احلعيااف متة  ااه وح  قاا  الااخيهمة،  كمااخي أ     
الاادنيخي والااد ن، وماان احل اا   املبع ثااه ة ال اام عه احل اا   املتعل ااه بخيننسااخي  ة مجيااع شااؤون  ة أماام 

 .وهذه احل    حل  م على العدل  ال خيضب بخيلتس  ه ب  املتل خيت والتلم ق ب  املختللخيت
ومن راجع مثخير ج    العلمخيء من احملدث  والل  خيء املدونه ة أ لخيره  رأي العص   الل  ياه      

احليااخية ماان أول الباادا خيت ال اامعيه واالجت خي  ااه الاايت حلعاا  بأحكااخيم حلتعلااق بااأح ال املكللاا  ماان قباا  
 .وإى بل غ   كمخيل الع خي خيت ومخي ب  ذل 

 وماان وماان أحاا ل املكلااف حااخيل ال اا ة والضااعف إمااخي املعاا  قااخيئ  ة الااعلا أو حلغااري ة البااد ،      
 والعجاازة وذوي العخيهااخيت وال اادرات الضااعيله واملعاا ق  بخيملمضااى ال اام عه ان ااالميه ععاا  أ  ذلاا 

ماان صاا ر ذلاا   احلاامج،   أحكااخيم   علااى قخيعاادة التيسااري وروااعقخيماا حيااث  خيصااه، ععخي ااه وااأولت  
ل للعجااااز، أو بااااخيلتخليف بحباااادال األحكااااخيم االاااام خ املخللااااه بساااا  ب التكليااااف ة بعاااا  األحاااا  

 وأبادل  ، باخيلتيم  بخيملاخيء الط اخيرة عان ماع   العاخيجز أبدل  بأحكخيم  تة ق هبخي املع  امل يك حيث
 .بخيل ع   بخيلصالة ال يخيم عن العخيجز

ح ا   املعا ق   زبع  املعخيمل ة ال م عه ان االميه الايت حلارب ععد البخيحث  وة هذه ال رقه   ف    
 :وذل  على العة  اآليت. وي خي

 .بي ن من هو المعوق: المبحث األول
 .عة اإلسالمية للمعوقصور رع ية الشري: المبحث الن ةي
  .المسؤولية المجتمعية ةحو المعوق: المبحث الن لث
 .دور  التنظيم ت المًةية في النهوض بحقوق المعوق: المبحث الرابع

 . الخ تمة
 

 .و مج  البخيحث أ   ك   ة هذه املبخيحث مخي ُي ق جزءا  من التكخيمليه ويمخي  تعلق حب    املع  
 

 بن حميً عبًاهللص لح بن .د
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 .المعوق هو من بي ن: األول المبحث
 :معنى اإلع قة في اللغة وا صطالح

: عاخيقت  الع ائاق: ها  الصام  عان ال ابء أو احلابا ععا ،   اخيل: 1انعخيقه مععخيهخي ة اللسخي  العامي
 .حبست  وصموت 

 :وأم  اإلع قة في ا صطالح
صطالح ، حيث عمو  انعخيقه ة بيخي  معامه الصاةه االة  وحدهخي و د حلعد ت حلعخير ف انعخيقه

  نتيجه حخيله ال ص ر أو العجاز، وُياد أو ُيا ل  و  الضمر الذي  صيحل اللم " العخيمليه لإلعخيقه بأهنخي
 .2"قيخيم اللم  الطبيعب بخيلعسبه لعممه وجعس  ة إمحخير ع ام  اجتمخيعيه وث خيويه  عي  خي اللم 

 كا "ه   بأ  املعّ   ، م1131لسعه( 71) رق  املعخيق  بتأهي  املتعلق  املصمي وجخيء ة ال خين   
 واال ات مار أ ام بعما  ال ياخيم أو عملا  مزاولاه ة نلس  على االعتمخي  على قخي ر غري أصبح شخخ

 معاذ  ل اب عجاز نتيجاه حساب أو ع لاب أو عضا ي ل ص ر نتيجه ذل  على قدرحل  ن ص  أو وي 
 ".ال ال ة

بااااااأ   انعخيقااااااه ذوي األشااااااخخي  حب اااااا   املتعل ااااااه  وجااااااخيء ة املااااااخي ة األوى ماااااان االحللخيقيااااااه الدوليااااااه 
 أو ذهعياه أو ع لياه أو بدنياه األماد مح  لاه عخيهاخيت مان  عاخيي مان كا  ها  انعخيقاه وذو  األشخخي "

 ".اآل م ن مع املسخيواة قدم على اجملتمع ة ووعخيله كخيمله بص رة امل خيركه من متعع   قد حسيه
 حيخيحلا  حلادبري ة اآل ام ن إى ُيتخيج الذي ال خخ "وقد عم  بع  الل  خيء املعخيصم ن املع   بأن 

 أماااخيم بلخيعلياااه التةااامك  ساااتطيع ال الاااذي وهااا  جمتمعااا  ة نلسااا  حل جيااا  عااان العاااخيجز وهااا  اجلساااد ه
 العااااي  وحلااااأم  وجعساااا  عماااامه معاااا  ة هاااا  مباااان قيخي ااااخي   معاااات  بعماااا  ال يااااخيم  سااااتطيع وال اآل اااام ن

 .3"لعلس 

                                                           
 ".ع  "، ولسخي  العمب، البن معا ر، مخي ة"ع  "هتذ حل اللغه لألزهمي، مخي ة: انام 1
 "م1111:جعيف"وحخيالت العجز وانعخيقه، معامه الصةه العخيمليه، التصعيف الدو  للعخيهخيت  2
 ..7:م ،  2111محخير  الط اري ، جخيمعه الك    : بع  أحكخيم املع ق  ة ال م عه ان الميه ، لدكت ر: انام 3
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 حياث ومان ،1عادة أنا اع ، ولإلعخيقاهوحت  هذا املبةاث ُيسان ذكام أنا اع انعخيقاه ا اتكمخيال للبياخي 
 معااا  عخيرضاااه، أل ااابخيب عمااام ألي حتاااد  ثخين  اااه أو الااا ال ة معاااذ أولياااه حلكااا   قاااد احلااادو  وقااا 

 . وغريهخي السيخيرات ح ا   مع  املختلله احل ا   أو السةخيئب االلت خيب
 قاد و اب املصاخيب العضا  نخيحياه مان وأماخي كاخيمال ، أو جزئيخي   عجزا   حُلسبحل قد وحهنخي ال دة حيث ومن

 :حلك  
 أو العضاااالت أو األعصاااخيب ة واليلاااب  لااا ّ  عااان العخيجتاااه انعخيقاااه وهاااب: حمكياااه إعخيقاااه :أو   

 .للجس  احلمكيه ال درة و دا  إى حلؤ ي واليت وامللخيص ، العاخيم
 أو األذ  أو العاا  معاا  احلساايه األعضااخيء إصااخيبه عاان العخيجتااه انعخيقااه هااب: حساايه إعخيقااه :ث ةيتت   

 .اللسخي 
 نخيجتااه وحلكاا   الاادمخي  والااخيئف ة  لاا  عاان العخيجتااه انعخيقااه وهااب: ع ليااه او ذهعيااه إعخيقااه :ث لنتت   

 بعااا  ة احلاااخيل هااا  كماااخي للااادمخي  العضااا  ه انصاااخيبخيت أو العلسااايه األماااما  بعااا  عااان
 الاا ال ة بعااد أو أثعااخيء األكسااج  لااع خ نتيجااه أو الاادوا  متالزمااه معاا  ال راثيااه األمااما 

 .الدمخيغب ال ل  ة احلخيل ه  كمخي
 .ال احد اللم  ة السخيب ه انعخيقخيت من أن اع عدة وج   هبخي و  صد: ممكبه إعخيقه :رابع   

  

                                                           
، 172:عااااد باااامام  ال قخي ااااه ماااان انعخيقااااه باااا  الطااااحل واجملتمااااع، للاااادكت ر عااااالء الااااد ن ال ااااخيوعب، جملااااه الاااا عب ان ااااالمب،  1

 .م2111: عه
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 .للمعوق اإلسالمية الشريعة رع ية صور: الن ةي المبحث
ة بيخي  األحكخيم ة أعمخيل املكلل ، ومعخيمل   من األص ل امل مر ة الل   ان المب أ  مع ج     

ة املاااادونخيت الل  يااااه، كمااااخي أ  املتتبااااع  وأب اباااا  ووصاااا ل  الت اااام ع ان ااااالمب حلتضااااح ة كتااااحل الل اااا 
د ة  ط رهخي ومضخيميع خي أحكخيم املع    ا له ة عخيء ة مجله من األحكخيم الل  يه جيل  اعد اال تع

حلطبي اااخيت حللااا  اال اااتععخيءات، ولعااا  البخيحاااث ة هاااذا املبةاااث  اااذكم ثاااال  ممحلكااازات   ااا م علي اااخي 
 :  اآليتحلص ر رعخي ه ال م عه ان الميه للمع  ، وهب على العة

 :العمومي ت الشرعية الش ملة للمعوق في الخط ب الشرعي: المرتكز األول
 ، حكم ااخي عماا م العبااخي  ومااع   املع قاا   حل اام  ة هااخيخيذات عماا م ة للا ااخي ومععشاامعيه  أصاا لمثااه 

 :من حلل  األص ل
ً   :والتكاام ، قااخيل حلعااخيى أصاا  الب اام ه :أو    نَتت  َوَلَقتت تترِ  ال بَتتترِّ  ِفتتي َوَحَمل نَتت ه     آَدمَ  بَنِتتي َكرَّم   َوال َبح 

نَت ه     نَتت  ِممَّتن   َكِنيتتر   َعلَتى َوَفضَّتتل َن ه     الطَّيِّبَت تِ  ِمتتنَ  َوَرزَقت  ِضتيال   َخَلق  تَتف 
، قاخيل الطااخيهم بان عخيشاا ر 1

 ه ، حيث من للع ع أحكخيم هب إمنخي هعخي املعبته وخيألوصخي  ، الع ع مجيع   م بب  واملما  :"رل  اهلل
 ، التكااام :  ماااعن مخاااا اآل اااه مجعااا  وقاااد.  اجلمخيعاااخيت إى حلساااعد الااايت األحكاااخيم شاااأ  هااا  كماااخي

 كعاري علاى والتلضي  ، الطيبخيت من والمز  ، البةم ة املماكحل وحلسخري ، الرب ة املماكحل وحلسخري
 .2"املخل قخيت من

 .ه  احلخيل لب يه الب م خيمتعخي  حخيص  ة ح   كمالوهذا املع  اجلمعب  د   وي  املع   ولذا وخي

  امل   الماِل  َ :)واملع   من أه  األر  ويجحل أ   مح  و ُمح ، قخيل العيب علي  الصالة والسالم
 ارلا ا ) احلاد ث هلاذا األ امى بخيلموا اه ملسَّم ،(السمخيء ة من  ملك  األر  ة َمنْ  اْرل ا الملنُ 

 .3( الّسمخيءِ  أه ُ   مْلُك  األر  أه 
 الاد ن أم ر بتعليم   اخلري إى بحرشخي ه  مععخيه (األر  ة من ارل ا): والسالم الصالة علي  وق ل 

  .ذل  وحن  عخير    وِكس ةِ  جخيئِِع   وبحمحعخيمِ  العخير من نن خيذه   بحل   هب اليت الضمور ه

                                                           
 .11  رة األعما  ،  1
 .11/114التةم م والتع  م،  2
 .  وقخيل العماقب إ عخي ه حسن. رواه  اليمذي وانمخيم ألد وصةة  احلخيك  ب  اهده 3
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واملساال  األ اا ة ان ااالميه، حلعااد األ اا ة ان ااالميه ماان أمااال الااموابس والعالقااخيت باا  املساال   :ث ةيتت   
معل اخي  واليت هلخي ح    وواجبخيت ح    األخ على أ ياه وواجباخيت األخ علاى أ يا ، وهاذه ال خيعادة

 إذا اجلسااد معاا  وحلعااخيمحل   وحلاامال   حلاا ا ه  ة املااؤمع  معاا  :)العاايب علياا  الصااالة والسااالم ة ق لاا 
 واحد كمج  املسلم   ): روا ه وة ، 1( واحلمى بخيلس م اجلسد  خيئم ل  حلداعى عض  مع  اشتكى

 . 2( كل  اشتكى عيع  اشتكى إ 
إعخينه الضعيف وذي احلخيجه، وخيل م عه محخيلب  املكلل  بخيحلم  وأ اء احلق للذوي احلخيجاخيت  :ث لن   

واملعااا ز ن مااان اخللاااق، بااا  وجعااا  اهلل مااان مااا امحن العصااام والااامز  إعخيناااه الضاااعلخيء قاااخيل عليااا  الصاااالة 
، والشاا  أ  املعاا   ماان الضااعلخيء  3(بضااعلخيئك  وحلعصاامو  حلمزقاا   وحمنااخي الضااعلخيء ابغاا ي :)والسااالم

 .الذ ن  ستجلحل المز  والعصم بحعخينت  
 .المستنني ت في األحك م الشرعية التي تصب في مراع ة المعوق وةحوه: المرتكز الن ةي

للتيساري وهعخي ُيسن ذكم بع  ال  اعاد الايت  تضاح مع اخي مماعاخية ال ام عه ألحا ال املعا   إذ أنا   ا  
 :4رحللخيع التكليف ة بع  حخيالحل  وأشكخيل ، ومن حلل  ال  اعدوماعه ال

 : بمستط ع إ  تكليف   :الق عًة األولى
 :ال م   من و ع خي، إال نلسخي    كلف الأن   وإحسخين  وحلعخيى  بةخين  رلت  من

ً  ...:ق ل  جال وعال ترَ  ِبك ت    الّله   ي رِي ً   َو َ  ال ي س  تر ِبك ت    ي رِيت ...ال ع س 
 َوَمت ...:، وق لا   ابةخين 5

ينِ  ِفتتي َعلَتتي ك     َجَعتت َ  ًِّ ...َحتتَر    ِمتتن   التت
ً   َمتت ...:وق لاا  حلعااخيى.6 َعتت َ  اللّتته   ي رِيتت  مِّتتن   َعلَتتي ك   لَِيج 

...َحتتَر   
تت  اللّتته   ي َكلِّتتف    َ :وق لاا   اابةخين  .7 تتَعَه  ِإ َّ  ةَتف س  ً  :وق لاا  جاا  ثعااخي ه .8…و س   ي رِيتت

                                                           
 .رواه مسل  ة صةية  1
 .رواه مسل  ة صةية  2
 . رواه البخخيري وأب  او  واليمذي 3
 .انام امل    ة أحكخيم املع   4
 .111  رة الب مة،  5
 .31  رة احل ،  6
 .1  رة املخيئدة،  7
 .211  رة الب مة،  8
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َضِعيف   اإِلةَس ن   َوخ ِلقَ  َعنك     ي َخفِّفَ  َأن الّله  
ت  اللَّته   ي َكلِّتف   َ  ...:، ومع خي مخي قخيلا  حلعاخيى1  ةَتف س 

آتَ َه  َم  ِإ َّ 
2. 

ومثااه نصاا   ة السااعه العب  ااه ق ليااه وعمليااه حل اايد بعااخيء هااذه ال خيعاادة العخيمااه وحلأصاال خي، مع ااخي علااى 
 : بي  املعخيل

  سااما: )الاايمن إى أر اال مخي ععاادمخي األشااعمي م  ااى وأي جباا  باان ملعااخيذ ق لاا  علياا  الصااالة والسااالم
 أ ساممهخي ا تاخير إال أمام ن با  ُ اري ماخي)كماخي وأنا  صالى اهلل عليا  و ال    .3(حلُعّلاما وال وب ما حلعسما وال
: أمايت عان   جتاخيوز اهلل إ ):ومن روع احلمج وحليسري مخي قخيل  علي  الصالة والسالم .4(إمث خي  كن مل مخي

  سام وها  العلماخيء وهذا األصا  مماخي انع اد عليا  إمجاخيع.  5(علي  ا تكمه ا ومخي والعسيخي  اخلطأ: أميت
 .اهلل شمع ة ممو ع احلمج أ و  ُ ستطخيع، ال مبخي التكليف نلبو  ال م عه،

 املعاااخي  ة العباااخي  ومصاااخيا احلكااا  علاااى وأ خي ااا خي مبعخيهاااخي ال ااام عه واااح ": رلااا  اهلل ال اااي  ابااان قاااخيل
 ال ومااخي...": رلاا  اهلل ال ااخيمحيب قااخيلو  .6"...كل ااخي وحكمااه   كل ااخي ورلااه كل ااخي عاادل وهااب واملعااخي ،

  7"شمع خي ب  التكليفُ   صح ال علي  للمكلف قدرة
 ذلاا  وعلااى اننسااخي ، م اادور ة لاايا مبااخي التكليااف رواا  اقتضاا ماان األصاا ل الع ليااه الصااةيةه 

 ".احلسع األمم ضخي  إذا: "وقخيعدة ،"التيسري جتلحل امل  ه: "كبرية و  يه قخيعدة قخيم  كل 
 علاااى جياااحل ال ماااخي ال اجباااخيت مااان السااالي  علاااى جياااحل ذلااا  أجااا  ومااان والطخيقاااه اجل اااد هااا  وال  اااع
 قا ة أو ج ارحا  مان جخيرحاه و ااد مان كا  وهكاذا األعماى، علاى جياحل ال ماخي املبصام وعلى املم  ،

، وا اتطخيعت  وإمكخينخيحلا  قدراحلا  مان و اد ماخي حبساحل ال امعيه ال اجباخيت من عع   س س وحن  ق اه، من
  .أو  عت   إى احلك  املخلف حسحل مخي أصخيب  من عجز

 
 

                                                           
 .21  رة العسخيء،  1
 .3  رة الطال ،  2
 .متلق علي  3
 متلق علي  4
 .رواه ابن مخيجه والبي  ب وغريمهخي وحسع  الع وي 5
 7/14أعالم امل قع  عن رب العخيمل ،  6
 .2/113امل او خيت  7
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 : التكليف من ط العق  :الق عًة الن ةية 
 زال الع ااا  زال وإذا اننسااخي  ة التكلياااف معااخيب الع ااا  أ  الااد ن هاااذا ة املعل مااه ال  اعاااد ماان    

 ان االم ة ومكخينتا  الع ا  أمهياه  تبا  هعاخي ومان وعادمخي وجا  ا الع   مع  دور وخيلتكليف التكليف
 رلاا  ااا ال ااممحيب ذلاا  باا  كمااخي اننسااخي  هلاذا التلضااي   كاا   التكااخيليف عماادة هاا  الااذي بخيلع ا  إذ

 التكلياف عمادة ها  الاذي بخيلع ا  كاخي  إمناخي التلضاي  أ  عليا   عا ل الاذي والصةيح: " ب  ل  ا اهلل
 مان املاما  بكا   اع   مل ملاخي أنا  إال ر ال  وحلصاد ق نعيما  إى و  صا  كالما  و ل ا  اهلل  عم  وب 

 وكخينا  وتةا  واحذا العا ، الع ا  ومعاخيل ال اما، ال مع ومعخيل الكتحل وأنزل  الم   بعع  العبد
 .  1"األشيخيء حللخيصي  وأ رك  ال ما رأت  ليمه
 حاى التاخيم بخيال ات ماء قطعاخي ثخيبا  وذلا  الع ا  ه  التكليف م ر  إ "  ا اهلل رل  ا ال خيمحيب و   ل

 .  2" رأ خي التكليف ارحللع و د إذا
 : من طه من جزء بفقً كله التكليف يسقط  : الق عًة الن لنة 

 الاذراع نصاف إى ماعال    اده قطع  ومن  ستطيع، مبخي    م أ  علي  املكلف أ  ال خيعدة هذه ومع 
 م طا ع، الاذراع نصاف أ  ععا   سا س وال املمواق، إى الباخيقب العصاف غسا  الط خيرة ة علي  وجحل
  ساااتطيع  ام ماااخي جخيلساااخي    صااالب أ  عليااا  جياااحل وحنااا  العصااالب ل ااالل  ال ياااخيم  ساااتطيع ال كاااخي  ومااان

 وعلاى حلساتطع مل واح  و خيعادا   حلساتطع مل واح  قخيئماخي   صا ): و ال  عليا  اهلل صلى قخيل كمخي اجلل س،
، وهااااذا التبعااااي  ة لاااازوم األحكااااخيم هاااا  ناااا ع ماااان حليسااااري ال اااام عه ومالحات ااااخي ألحاااا ال 3(جعااااحل

شااامومح خي وانتلاااخيء  تة اااق إال بتااا وم  وخيملطخيلباااه التخيماااه بخيل ياااخيم بأوعاااخيل العباااخي ات وحن هاااخي  الاملكللااا ، 
 :"قااخيل شااي  ان ااالم رلاا  اهلل ملعاا  حللاا  األحاا ل، مماعيااهالاام خ ة ال اام عه  م انع اخي، وقااد ور ت

 قااد باا  ال اام عه،  ة واقااع غااري حبااخيل اللعاا  علااى لاا  قاادرة ال الااذي العااخيجز حلكليااف أ   ااال  ال
 ملعااااخيب وضاااابط خي ععاااا ، ختليل ااااخي وال اااادرة العلاااا ، أ اة وياااا  حلكماااا  مل عماااان التكليااااف ال اااام عه حلساااا س

 ومتيياز، و ا  لا  كخي  وإ  ُيتل ، حى الصيب عن ال ل  روع كمخي ممكع خي، حلكليل  كخي  وإ  التكليف،
 ولماااخي ويااا ، عتللااا   وهااا  و اااي  خي، شاااي  خي العاااخيس ة  ا ااام الع ااا  وأل  و مااا ،  ااات  مل ألنااا  ذاك لكااان

   . بخيلبل   قيدت ومعت مة  ليه احلكمه كخين 
                                                           

 11/217اجلخيمع نحكخيم ال م  ، 1
 .7/23امل او خيت،  2
 .رواه البخخيري ة صةية  3
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 مان وي  ملخي امل ب إمكخي  مع العلمخيء، مج  ر ععد وراحله زا  ا مل  من على إال احل  جيحل ال وكمخي
 ال اجبااخيت حلساا س وكمااخي علياا ، ختليل ااخي معاا  إمكخيناا  مااع املسااخيوم علااى الصاا م جيااحل ال وكمااخي امل اا ه،
  . 1"ممكع خي وعل خي كخي  وإ  الربء، وحلأ م املم  ز خي ة مع  عخي  الذي بخيملم 

 :ق عًة اإلحس ن: الن لنةالمركزية 
وح  مان ق اعاد الاد ن اجلليلاه واألصا ل المويعاه قخيعادة انحساخي  الايت هاب مان أصا ل ان االم ومان  

وخيلزكاخية شاعخير لإلحساخي  والتكخيوا  ماع الغاري، وهاذا األصا  امل امر ة  ،العخيلاث وهاب الزكاخية معخيي ركع 
ال اام عه هاا  حخيضاام ة األحكااخيم الاايت حلتعلااق بخيلعبااد مااع نلساا  والعبااد مااع غااريه، وانحسااخي    اام  
البذل بخيملخيل والبذل بخيجل د واجلخيه جللحل املصخيا و وع امللخي د، وقد عم  شي  ان االم انحساخي  

 جمتلباه مصالةه وكا  هاذا حلعم لا  علاى ، وبعاخيء2" ضامه  ماخي وَ ْواعُ  العخيس  علع مخي َجْلحلُ  بأن  :"ب  ل 
 مساتةبخي  كا   وقد هل ، الزكخية  وع مع  واجبخي  ك   قد العم  وهذا إحسخينيخي، عمال حلسمى للعبخي 

 انحساخي  ضاد ععاده الالا  إذ هلا ، الالا  مع  ن يض ، و   امللسدة هل  جيلحل مخي وك  العخير ه مع 
 هاا  العاادل  كاا   حيااث وأمااخي عدلاا ، ج ااه ماان  ساان العااخي ل وااح  وغااريه، العاادل وياا   ااد   الااذي

 عااادل خباااال  واحلكااا ، الَ ْسااا  ة العاااخيس بااا  كخيلعااادل انحساااخي  بكماااخيل أي وخيلعاااخي ل ال اجاااحل،
 ومل  َاْعتادِ  مل أنا  ج اه مان  سن هذا وح  ز خي ة، غري من ح  ق  ا تيلخيء ة نلس  حق ة انحسخي 

 .3 ال 
 ابان حساحل- مساخيه اهلل واح  ؛" عع   املضمة و وع للخلق املعلعه جلحل" قخيعدة مع  دور وخينحسخي 

تتتت    ِمتتتتن   َمغ ِفتتتتَرة   ِإلَتتتتى َوَستتتت رِع وا : حلعااااخيى قااااخيل وقااااد: قااااخيل مث. صاااادقه -حليميااااه  َعر ض تتتتَه  َوَجنَّتتتتة   رَبِّك 
تتتَمَوات   َر ض   السَّ ًَّت   َواأل  تتترَّاءِ  ِفتتتي يت ن ِفق تتتونَ  الَّتتتِنينَ  لِل م تَِّقتتتينَ  أ ِعتتت ِِِمينَ  َوالضَّتتترَّاءِ  السَّ  ال غَتتتي  َ  َوال َكتتت 
ِستتِنينَ  ي ِحتتب   َواللَّتته   النَّتت  ِ  َعتتنِ  َوال َعتت ِفينَ  ال م ح 

. العااخيس عاان والعااخيو  احملسااع  ُيااحل أناا : وااذكم 4
 الزماااخي كاااخي   ااا اء احلسااان وعااا  وهااا  ان اااخيءة ضاااد وانحساااخي . انحساااخي  مااان هاااذا أ  هباااذا وحلبااا 

تر   فَتلَته   بِ ل َحَستَنةِ  َج ءَ  َمن  : ق ل  ومع  الغري إى متعد خي أو لصخيحب  نَ ِلَهت  َعش   بِ لسَّتيََِّةِ  َجت ءَ  َوَمتن   َأم 

                                                           
 11/744جمم ع اللتخيوى،  1
 .71/ 1جخيمع املسخيئ  البن حليميه  2
 املصدر السخيبق،: انام 3
 .174-177  رة  ل عمما ،  4
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َزى َفاَل  َلَه  ِإ َّ  ي ج  ِمنت 
 واح  العاخيس؛ وإى نلسا  إى أحسان قاد العخيس عن والعخية للغي  وخيلكخيال . 1

 2.نلس  وحى العخيس إى أحسن ومن العخيس ومع نلس  مع حسعه عم  ذل 
وإ  حت يق معخيي انحسخي  حلز ا  أول  ه ة التعخيما  ماع الضاعلخيء وذوي االحتيخيجاخيت اخلخيصاه، و اب 

ال ااام عه وأحكاااخيم  عكاااا أثااام  مااان متاااخيم التعاااخيو  علاااى الااارب والت ااا ى، وم ااا خ مل ااا م انحساااخي  ة
 .ال م عه ة رعخي ه املع   وحن ه

  

                                                           
 .111  رة األنعخيم،  1
 714/ 71جمم ع اللتخيوى، : انام 2
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 .المعوق ةحو المجتمعية المسؤولية: الن لث المبحث

طالقااخي  ماان ال حاادة ال ااع ر ه وال اقعيااه الاايت بع ااخي الااد ن ة نلاا س املساالم  باادع هت  أل   تعااخيون ا إن
 :، وحن  قد حلكّ   من ذل  مسألتخي على الرب والت  ى وال  تعخيون ا على انمث والعدوا 

ال امللخي ااد  عااد أصاا ع األ اام ن حناا  حت يااق املصااخيا و رءأ  التعخيماا  والتلخيعاا  ماا :المستتةلة األولتتى
 .شمعيخي   ب  حلعلق أمم الدنيخي بخيلد ن

 .حلم ي  املسؤوليه اجملتمعيه وأ  التعخيو  أ  خي ومدارهخي: المسةلة الن ةية
جمتمع مع ، وهذا  ؤكد أ  الععخي ه ب  حل  م على أصا ل اعتربهتاخي  املع   من ال خصيخيت اليت ال عل و 

ة اليلااه   عيااه، و  مسااؤوليهومعخي ااه املعاا    .ال اام عه كمااخي أوضااح البخيحااث ذلاا  ة املبخيحااث السااخيب ه
وماان ح لاا ، وخيملعااخي  حيخيحلاا  ال حلساات   مااع   ب اام ه واجتمخيعيااه، هلااخي مم و هااخي وأثمهااخي علااى املعاا   ذاحلاا

عجازه با  البااد مان مساخيند   اا م علاى شااأن  و تكخيما  معا  ليتة ااق لا  التا از  ة العااامة للةياخية ومااخي 
 .ح ل 

من محبيعه حلعخيم  اآل م ن مع  وماخي  ؤ ونا  مان  ك  العجخيح وحت يق اللالح ة نلا املع     وسبي 
 حلعيعا  ويا الع ه وحسن الاان باخيهلل؛ لاذا كخينا  الععخي اه بخيملعاخي  وام  عا  علاى مان  حلزرع وي ج    

 .1م جبخيت الكلخيله، ووم  كلخي ه على األمه إذا قخيم ب  البع    س عن البخيق  األمث
 :املسؤوليه االجتمخيعيه حن  املع   واليت ميكن حللخيص خي ة اآليتوهذا جيذر 

 :الواجب ت الًينية ةحو العن ية ب لمعوق :أو   
 :، مع خيمثه واجبخيت   عيه حلعزز الععخي ه والمعخي ه املع   مبخي  ع   علي  بخيملصخيا و درء عع  امللخي د

حلم اي  انمياخي  ة قلبا  مان  االل حلأهيا  قلبا  للتعخيما  ماع الابالء، وإمناخيء شاجمة انمياخي   :األول
وي ، من حيث التسلي  الذي  ص   الصرب على أقدار اهلل املؤمله، وبيخي  أ  اآل مة هب 

 .، وأ  اهلل ال  عام للص ر واألشكخيل، ب   عام لل ل ب واألعمخيل ار ال مار   
، وهااذه انعخينااه لل ااخيئ  هبااخي كااأجم  أ اء التكااخيليف ال اامعيه ووااق محخيقتاا إعخينااه املعاا   ة :النتت ةي

ً وا َوالَّتِنينَ  :املع   الذي  ؤ ي العبخي ات ب بء مان اجملخيهادة واهلل حلعاخيى   ا ل  َج َهت
يَتنتَّه     ِفيَن  ًِ ت س تبت َلَن  لَنَته 

 لايا) :الساعه أ  العايب عليا  الصاالة والساالم قاخيل ةوجاخيء . 2
                                                           

 .1:املع  ،  امل    ة أحكخيم : انام 1
 .11  رة الععكب ت،  2
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 ر اا ل  ااخي:  قياا  ال ااما وياا  محلعاا   اا م كاا  ة صاادقه علي ااخي إال   م اباان نلااا ماان
 ، التسااابيح:  لكعااارية اجلعاااه أبااا اب إ :  قاااخيل ؟ هباااخي نتصاااد  صااادقه لعاااخي أ ااان ومااان اهلل،

 عاااان األذى ومتاااايس ، املعكاااام عاااان والع ااااب ، بااااخيملعمو  واألماااام ، والتةميااااد ، والتكبااااري
 وحلسااعى ، حخيجتاا  علااى املسااتدل وحلاادل ، األعمااى وهتاادي ، األصاا  وحلساامع ، الطم ااق
 و ااذا ، الضااعيف مااع ذراعياا  ب اادة وحتماا  ، املسااتغيث الل لااخي  مااع  ااخيقي  ب اادة

 . 1(نلس  على مع  صدقه كل 
 :ب لمعوق العن ية ةحو ا جتم عية الواجب ت: ث ةي   

ماخي جياحل   كمخي احلضح ويمخي  بق بأ  املع   جزء من اجملتمع وشخصيه من شخصيخيحل  جياحل ة ح ا
لغااريه، وهاا  حبخيجااه للعاا   واملسااخيندة وهااذه املسااخيندة غخيلبااخي  مااخي حلكاا   ة املمخير ااخيت االجتمخيعيااه الاايت 
مبعلاا    ااعم املعاا   أناا  ععصاام  تكخيماا  معاا  اآل اامو ، وهااذا التكخيماا  االجتمااخيعب ميكاان ذكاامه علااى 

 :العة  اآليت
ُيتخيجااا  مااان الت اصااا   إشااماك املعااا   ة اجملتماااع واختااخيذ حلااادابري لدجمااا  ماان  اااالل حلكميااا  مااخي - أ

اجملتمعب أو إبماز ج انحل نب غ  ومخي ميتخيز ب  من صالخيت وم اخيرات قاد  ل ادهخي الابع  ك ا ة 
وحنا  ذلا  مماخي جيعلا   ال درات امل عيه واحلموياهاحلل  أو حسن التعبري أو الذكخيء العلمب، أو 

م ا ااخية أهاا  و جااحل أ  حلكاا   :"أكعاام حل خيربااخي  مااع اجملتمااع وحلعخي  ااخي ،   اا ل الاادهل ي رلاا  اهلل
، وقااد ضاامب العاايب علياا  الصااالة والسااالم أروع األمعلااه 2"العخيهااخيت  ااعه مساالمه باا  العااخيس

اذهبا  ):، و اد كاخي  العايب عليا  الصاالة والساالم   ا لهوالصةخيبه رض ا  اهلل علي   مان بعاد
 .، وه  رج  كليف البصم3(بعخي إى ب  واقف نزور البصري

معا  انحسخي  وال ل ه والمله باخيملع   وحتسيسا  بأنا  جازء مان اجملتماع، وأ  اجملتماع   اف   - ب
ة مجياااع اجملاااخيالت، وهاااذا باااال شاا  نربا ااا  الاااياح  والتعاااخيمحف، و اااد قاااخيل  و طخيلااحل حب ااا  

 اشاتكى إذا اجلساد معا  وحلعاخيمحل   وحلامال   حل ا ه  ة املؤمع  مع :)صلى اهلل علي  و ل 
 واحاد كمجا  املسالم  : )روا اه وة ، 4(واحلماى بخيلسا م اجلساد  اخيئم لا  حلداعى عض  مع 

                                                           
 2/113رواه ألد ة  املسعد وابن حبخي  ة صةية ، وصةة  األلبخيي ة السلسله الصةيةه،  1
 .1/11احلجه البخيلغه،  2
 .رواه البي  ب ة  عع ، والبزار ة  مسعده بسعد جيد 3
  بق ختمجي  4
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وماان محااخيلع التااخير   ان ااالمب  اادرك العمااخيذج امل اامقه الاايت   .(كلاا  اشااتكى عيعاا  اشااتكى إ 
كخيناا  حلتمعاا  حللاا  املعااخيي السااخيميه، و ااد كااخي  اخلليلااه ال ليااد باان عبااداملل  قااد أعطااى كاا  
م عااد  خي مااخي ، وكاا  ضاام م قخيئاادا ، وكااخي  عماام باان عبااد العز ااز قااد كتااحل إى أمصااخير ال ااخيم أ  

باا  اللااخيو، أو ماان باا  زمخينااه حتاا ل بيعاا   اروعاا ا إ  كاا  أعمااى ة الااد  ا ، أو م عااد ، أو ماان
وباا  ال يااخيم إى الصااالة، وموعاا ا إلياا ، وااأمم لكاا  أعمااى ب خيئااد، وأماام لكاا  اثعاا  ماان الاازم  

 .1خبخي م
مخي  عخي ب  وال  د   عليا  ماخي  عي ا ، معا  األعماى ، وهدا ت  إى إعخينه املع   لل يخيم بأعمخيل  - ت

 اامر ة  ااعه العاايب علياا  الصااالة والساال ، ماان الااذي  لت اام ملاان  مشااده لطم  اا ، وهااذا املعاا  م
 :ج ت 

مااان غااا  :) معاااع الغااا  ة حلعخيمااا  املسااال ، قاااخيل العااايب عليااا  الصاااالة والساااالم: األوى
  .2(وليا معخي

ولعاان اهلل :) ال عيااد ملاان  ضاا  ماان ا اات دى، و ااد قااخيل علياا  الصااالة والسااالم: العخينيااه
 .4(األعمى عن السبي  3من كم 

 :ب لمعوق العن ية ةحو الم لية الواجب ت: ث لن   
شامعب والعايب عليا  الصاالة والساالم قاد   صادم وخممج املخيل الصخيا مد   الش  أ   

 حاااىَّ  ال يخيماااهِ   ااا مَ  عباااد   قَاااَدَمخي حلااازولُ  ال :)باا  هاااذه األمهياااه وعاااا  هاااذه املساااؤوليه ب  لااا 
 َعِماا َ  مااخيذا ِعلِماا ِ  وعاان ،أباالهُ  ويمااخي جسااِدهِ  وعاان ،أوعااخيهُ  ويماخي ُعُماامِه َعاان أربااع   عاان ُ ساألَ 

خمخيرجاا  أ   كاا   ة عاا    ، وماان أجاا ّ 5( أنلَ اا ُ  وويمااخي اْكَتَسااَب ُ  أَ ْاانَ  ِماانْ  مخيلِاا ِ  وعاان ،ويا ِ 
احملتخيج وروع احلمج عع ، ومن جعا ذل  املع   الاذي ُيتاخيج إى مان   ا م حخيلا  حياخيل 

 :حلعز زه املخي  الذي جتمي ب  مصخيحل  من ذل 
 :لمع   اآليتل  بخيلعسبه لل  حيخية كمميه، ون اوذ ذ    ليضمنالتعز ز املخي  للمع -1

                                                           
 .1/777، أحكخيم ال م   البن العمي، 4/21حلخير   الطربي، : انام 1
 .رواه مسل  2
 .377/  2،التيسري ب مح اجلخيمع الصغري ا للمعخيوى . بت د د كم  أي أضل  عع  أو  ل  على غري م صده   3

 حسن صةيح: رواه البخخيري كتخيب  األ ب امللم ، وقخيل العالمه األلبخيي رل  اهلل حلعخيى  4
 .رواه اليمذي وصةة  5



06 
 

والسااعب إى إمنخيئاا   تاا املعاا   إذا كااخي  ذا مااخيل والبااد ماان الععخي ااه مبخيلاا  ورعخي  :أو 
ة  ااااعيدة  تجعااااحل هبااااخي ان ااااما  كلخي تاااا  مبااااخي ُي ااااق لاااا  حيااااخي  يحليااااحلوالتخطاااايس ل

 .والت تري
جيااد و ااعخي  وال حلساات م لاا  نل اا  لعاادم مصاادرهخي  املعاا   الضااعيف الااذي ال :ث ةيتت   

لعجاازه عاان العماا  ويعااخي  ماان محم ااق الصاادقه والزكااخية و خيصااه إذا حلعلااق باا  أ اامة 
قَ ت   ِإةََّمتت  :وحن هااخي، قااخيل حلعااخيى ًَ َهتت  َوال َعتت ِمِلينَ  َوال َمَستت ِكينِ  لِل ف َقتتَراءِ  الصَّتت  َعَليت 

تتتِبي ِ  َواب تتتنِ  اللَّتتتهِ  َستتتِبي ِ  َوِفتتتي َوال غَتتت رِِمينَ  الرِّقَتتت بِ  َوِفتتتي قت ل تتتوبت ه     َوال م َؤلََّفتتتةِ    السَّ
َحِكتي    َعِلتي    َواللَّته    اللَّهِ  ِمنَ  َفرِيَضة  

مان با  : الل اري:" ، قاخيل قتاخي ة رلا  اهلل1
الل ماء ة اآل ه :"قخيل ابن قدامه رل  اهلل. 2"الصةيح اجلس : زمخينه، واملسك 

و ااذكم الاادهل ي رلاا   .الااذ ن  غلااحل عاادم احلموااه هلاا  3"هاا  الاازم  واملكااخيويف
قاد حل اع علاى اننساخي  حخيجاخيت وعخيهاخيت مان مام  وزمخيناه وحا ائ  " أنا   :اهلل

 ضااااعف عاااان إصااااالح أماااامه مع ااااخي إال مبعخيونااااه باااا  جعساااا ، وكااااخي  العااااخيس وي ااااخي 
  ا اايه، وخيحتااخيج ا إى إقخيمااه أللااه بيااع   وإ امت ااخي، وأ  حلكاا   إغخيثااه املسااتغيث 

 . 4"ل     عه بيع    طخيلب   هبخي، و الم   علي خيوإعخينه امل
وماان كااخي  ة  املعاا ق السااعب إى إجيااخي  مصاادر ماادر ا ااتعمخيري  عاا  بخيلعل ااه علااى  -2

كااخيل قف وال صاايه ، و اااد  رج   ةالع اواااذ ال اامعيه الاادار ، ماان حللاا  املصااخي ر حكم اا 
   علاي   خي  عاالعلمخيء ة مادونخيهت  الل  ياه بخيحلاث علاى الازم  والضاعله واحملاخيو   مبا

: 5، قااخيل بعاا  احلعليااهوعلااى مااخي   يااي هلاا  حيااخية وبي ااه حلعخي ااب   وحلموااع احلاامج عااع  
ال قاااف علاااى الااازم  واملع طعااا  صاااةيح أل  الل ااام مساااه غخيلباااه علاااي  ، كماااخي عااادو 

 .جهخيال صيه للزم  والعميخي  متأكدة لك هن  من أه  احل

                                                           
 .11  رة الت به،  1
 .4/111حللسري ابن كعري،  2
 .1/727املغ ،  3
 .11: احلجه البخيلغه،   4
 .2/121، العتف ة اللتخيوى، 711:لسخي  احلكخيم،  : انام 5
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املعااا ق ، مااان  اااالل إقخيماااه الضااامخينخيت االجتمخيعياااه املخيلياااه الااايت حلسااات م هباااخي أحااا ال  -7
لا  ،   حلسميه عخيئد مخي  ثخيب  من  الل   ت ازن   ة اننلخي  على أنلسا   ومان  ع

 صدر هل  هذا العخيئد من بي  مخيل املسلم ، ومسرية  للخيء املسلم  عرب التاخير   
حخيوله مبع  هذه امل خيهد وال  اهد، و ذا عمم بن اخلطخيب رضب اهلل عع  ملاخي ذهاحل 

  ماام ب اا م أصااخيهب  اجلااذام و ااَمر هلاا  نل ااه ماان بياا  املااخيل، وكااذا لل ااخيم وأثعااخيء ذهخيباا
وذوي االحتيخيجاخيت  اخلليله ال ليد بن عباداملل  قاد أعطاى العاخيس وأعطاى اجملاذوم 

  .1اخلخيصه، وأنلق علي   من  ز عه الدوله
حل ااااجيع   حناااا  االكتسااااخيب وحل اليااااف قاااادراهت  للتكسااااحل، وإعااااخينت   علااااى ذلاااا   -4

الساااااب  وإعااااادا  البي اااااخيت املعخي ااااابه للمقاااااب هبااااا  ة هاااااذه  ريبخيلت ااااجيع املبخيشااااام وحليسااااا
 .اجملخيالت وحلط  مه 

السعب ة ختليف مخي  تعلق هب  مان ماد  نيخيت قاد حلامه    نلسايخي  مماخي  اععكا علاى  -1
ماان حاا هل ، وهااذا التخليااف البااد أ   كاا   أول  ااخي  ماان حيااث بااذل الزكااخية والصاادقه 

 . الع ع من االحتيخيجخيتوإقخيمه اجلمعيخيت واألعمخيل التط عيه اليت حلع  هبذا 
 :ب لمعوق العن ية ةحو النفسية الواجب ت: رابع   

أ  مخي ه   ت  وحلعخيمل  مع من ح ل ، ال يمخي و ومعخي  أ  املع   ل  شع ر  ععكا على حيخيحل الش  
؛  حلتسا  املعخيملاه ماع املعا   مبماعخيحلا  وي  ليا من عم   ده، و   أمام قادره اهلل عليا ، ولاذا جياحل أ 

، وهااذه املماعااخية جيااحل أال باا  االهتمااخيمممااخي  موااع مهتاا  و ؤكااد وذلاا  حت ي ااخي إى بعااخيء نلساايت  والمقااب هبااخي 
حل تصم على التعخيم  املبخيشام ماع املعا  ، با  جياحل أ  حلالحا  ة اجل اناحل انعالمياه والبي ياه؛ لايعل  

حلعياريه مباخي  كامه،  أو امخيحل  ، ال أواحت خيره واال ات زاء با ، وي  و  جي ز أ   بدو مخي ، والاجملتمعأن  من 
مان كا  ماخي  عا    اننسخي  وحلا  كمامتا وخيل م عه ان الميه عززت مبخي ئ االحيام املتبخي ل وصيخينه 

 :علي خي، ومعخيل ذل  بخيخلل 
تتَخر   َ   َآَمن تتوا الَّتتِنينَ  أَيت َهتت  يَتت  :الع ااب السااخم ه، قااخيل حلعااخيى - م   ِمتتن   قَتتوم   َيس   َأن   َعَستتى قَتتتو 

ر ا َيك وة وا ه     َخيت  تر ا َيك نَّ  َأن   َعَسى ِةَس ء   ِمن   ِةَس ء   َوَ   ِمنت  ه نَّ  َخيت   أَةت ف َستك     تَتل ِمتز وا َوَ   ِمتنت 
َل َقتت بِ  تَتنَتت بَتز وا َوَ   تت    بِتتَ  َ  بِ أل  ًَ  ال ف س تتوق   اِ س  يَمتت نِ  بَتع تت  ه تت    فَة ولََِتت َ  يَتت تتب   لَتت    َوَمتتن   اإل ِ

                                                           
 1/777، وأحكخيم ال م   البن العمي، 4/21حلخير   الطربي، : انام 1
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الظَّتتتت ِلم ونَ 
 هااااذه حلع ااااأ واال اااات زاء والتعااااخيبز بخيألل ااااخيب والتكاااارب والتعااااخي وماااان السااااخم ه ، 1

علااى احااايام الضاااعلخيء و  ؤكاااد  ال اام عه حلواااح؛ لاااذا ، والتبخيعااد بااا  العلاا سالعلسااايه األمااما 
أل  ماان ال اام أ   واال اات زاء السااخم هكاا  أناا اع  تضااب جتعااحل   املعاا ق  وماان ة حكم اا  

 .2 مى املمء نلس  أوض  من أ ي 
ه، وهااذا الع ااب ليساا  مصاالةت  عخيئاادة و ااس علااى امل اام  باا  باا  حااى الع ااب عاان ال اامخيحل -

 .3(الحلا م ال مخيحله أل ي ، ويعخيوي  اهلل و بتلي :)ال خيم ، قخيل علي  الصالة والسالم
 تَتنَتتتت بَتز وا َوَ   أَةت ف َستتتتك     تَتل ِمتتتتز وا َوَ   :الع ااااب عاااان التعااااخيبز والتعيااااري بخيألل ااااخيب، قااااخيل حلعااااخيى -

َل َق بِ  ًَ  ال ف س وق   اِ س     ِبَ  َ  بِ أل  يَم نِ  بَتع  الظَّ ِلم ونَ  ه     فَة وَلَِ َ  يَتت ب   َل    َوَمن   اإل ِ
4. 

 :ب لمعوق العن ية ةحو الصحية الواجب ت: خ مس   
 املعخي ابه التادابري وحلتخاذ انعخيقاه بسابحل متيياز  و  الصاةه مسات  خيت باأعلى املعاخي  جيحل أ   تمتاع 

 ة مبااخي اجلعساا  باا  اللاامو  حلماعااب صااةيه  اادمخيت علااى انعخيقااه ذوي األشااخخي  حبصاا ل الكليلااه
 : لب ويمخي احلق وهل  الصةب التأهي  إعخي ة  دمخيت ذل 

 ة حلعااخي ل انعخيقاه ذوي لألشاخخي  التكللاه مع  لاه أو جمخينيااه صاةيه وبامام  رعخي اه حلا وري  -1
 العخيمااه الصااةه وباامام  ذلاا  ة مبااخي لآل اام ن حل ومهااخي الاايت حللاا  ومعخي ريهااخي ون عيت ااخي نطخيق ااخي

 .للسكخي 
 صاةيه  ادمخيت مان إعاخيقت   بسابحل حتد ادا انعخيقاه ذوو األشخخي  إلي  ُيتخيج مخي حل وري  -2

 حاد أ ىن إى الت ليا  إى هتاد  و ادمخيت االقتضخيء ععد والتد   املبكم الك ف  م حل
 .مع خي املز د حدو  ومعع انعخيقخيت من

 ة ذلا  ة مباخي احمللياه جمتمعاخيهت  مان ممكان مكاخي  أقامب ة الصاةيه اخلدمخيت هذه حل وري  -7
 .الم ليه املعخيمحق

                                                           
 .11  رة احلجمات،  1
 (.21/247التم يد، البن عبد الرب، )، "كلى بخيملمء من ال م أ   مى أن  أوض  من أ ي :" قخيل مسل  بن  سخير 2
، واللل  للطرباي ة املعج  األو س، وحسع  الز لعب ة نصحل الما ه، "وريل  اهلل بدل ويعخيوي " رواة اليمذي ة  عع ، بموا ه 3
1/21. 
 11  رة احلجمات،  4
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 جا  ة باعلا انعخيقاه ذوي األشاخخي  إى رعخي اه حل اد  الصاةيه امل ان مازاو  إى الطلحل  -4
 املاه ال ياخيم  االل مان المعخي اه هاذه حل اد  ذلا  ة مباخي اآل ام ن إى   ادم هنخي الايت المعخي ه
 وكاااامامت   انعخيقااااه ذوي لألشااااخخي  املكل لااااه اننسااااخي  حب اااا   الاااا عب ز ااااخي ة مع ااااخي أماااا ر

 حلتعلاق أ القياه معاخي ري ون ام هلا  التادر حل حلا وري  الل من واحتيخيجخيهت  الذايت وا ت الهل 
 .واخلخي  العخيم ال طخيع  ة الصةيه بخيلمعخي ه

  سااامح حيعماااخي الصاااةب التاااأم  حلااا وري ة انعخيقاااه ذوي األشاااخخي  ضاااد التميياااز حاااام  -1
 .ومع  له معصله بطم  ه   وم أ  على بذل  األنامه وال  ان 

 :ب لمعوق العن ية ةحو التعليمية الواجب ت: س دس   
 التعليميااااه الااااربام  وضااااع وجيااااحل التعلااااي  جمااااخيل ة ومصاااات    أ ااااذوا أ  احلااااق املعاااا ق  لألشااااخخي 

 التعليمياه اللام  علاى احلصا ل هلا  ُياق    واخيملع ق لاذل  ، و رجت اخي انعخيقه ن ع حسحل والتدر بيه
 التعلاااي  ة م باا ل مسااات ى بلاا   ة احلاااق  عطااى أ  ،وجياااحل وجمااتمع   ومحاااع   ة للجميااع املتخيحااه

 ة اخلخيصاه واحتيخيجخيحلا  وقدراحلا  واهتمخيمخيحلا  اللم ادة  صخيئص  مع   لك   إ حيث ، علي  واحملخيواه
 اخلصاااااااخيئخ ة التعااااااا ع ويااااااا   ماعاااااااى حنااااااا  علاااااااى التعليمياااااااه الاااااااربام  وحلطباااااااق حلعمااااااا  وأ .  التعلاااااااي 

 هااذا حلأ ااذ الاايت العخي  ااه التعلااي  مؤ سااخيت  ا اا  حلعلاايم   املع قاا    تل ااى أ  جيااحل واالحتيخيجااخيت،
 حل يياادا اقاا  حلعليميااه جمتمعااخيت وإجيااخي  والعاازل التمييااز م اقااف لكخيوااه و اايله أجنااح هااب اجلااخيمع املعةااى
 ملما س حلعاد   إجاماء  سات جحل األمام وهاذا.  للجمياع التعلاي  هد  وبل   متسخيمح جمتمع وإقخيمه

 حلعاااد   عااان مساااؤول واااخيجلميع ، الضااامور ه املساااخيندة اخلااادمخيت بعااا  وإن اااخيء التعليماااب الربناااخيم  ة
 .1.املع ق  غري من غريه  مع  املع ق  لألشخخي  ال خيم  التعلي  حلتيح حبيث التعليميه أج زحل 

  

                                                           
 .ج خي  اليكب. ح    األشخخي  املعخيق  ة التعلي ،  :  عانام للت   1
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 .المعوق بحقوق النهوض في المًةية التنظيم ت  دور: الرابع المبحث
 ح اااا   حلمخي ااااه اال يشااااخي  ن العاااامي ماااان نااااخ ال ااااخين  معت ااااى جاااازء  إ ااااما  اااامى البخيحااااث معخي اااابه 

انعخيقااه، والااذي  عطااب صاا رة واضااةه حيااخيل  ور التعايمااخيت املدنيااه ة الع اا    ذوي األشااخخي 
 :حب    املع  ، حيث جخيء ة ال خين   امل خير إلي  اآليت

 اإلع قة ذوي األشخ ص حقوق
 :األس سية والحري ت ب لحقوق التمّتع في الحقّ (: 5) الم دة

 الد اات ر   ّمهااخي الاايت األ خي اايه واحلم ااخيت احل اا   اميااع التمتّااع ة احلااقّ  انعخيقااه، ذوي لألشااخخي 
 غااري األشااخخي  مااع املسااخيواة قاادم وعلااى متييااز  و  الدولااه، ة العخيوااذة وال اا ان  الدوليااه واالحللخيقياخيت

 .هل  ا تععخيءات من انعخيقه حخيله حل جب  مخي إى بخينضخيوه انعخيقه، ذوي
 :والسالمة واألمن الحرية في الحقّ (: 9) الم دة
 .ال خصيه والسالمه ال خصب واألمن ال خصيه احلم ه ة احلقّ  انعخيقه ذي لل خخ .1
 ال اااخين  ،   ّمرهاااخي الااايت احلااادو  ة إالّ  انعخيقاااه، ذي لل اااخخ ال خصااايه احلم اااه حل يياااد ُياااام .2

 .احلم ه هذه لت ييد  ببخي   انعخيقه حخيله اختخيذ ُيام كمخي
  كا   أ  ويجاحل احلم اه، هاذه حل يياد انعخيقاه ذي لل اخخ العالجيه الدواعب اقتض  وإذا

 .العالج مل تضيخيت والكخية الضموري بخيل در ذل 
 علاااى امل يعااه، أو ال خي اايه املعخيملااه أو التعااذ حل، ماان لخي تاا  ة احلااقّ  انعخيقااه ذي لل ااخخ .7

 .انعخيقه ذوي غري األشخخي  مع املسخيواة قدم
 – ن ع  كخي  أ خي   – اال تغالل أو الععف أشكخيل من شك  أي ممخير ه مطل خي ، حاما   ُيام .4

 . خيرج  أو معزل   ا   انعخيقه، ذي ال خخ ضد
 :المعلوم ت على والحصول الرأي عن التعبير حقّ (: 11) الم دة
 املعل مخيت محلحل ة احلقّ  ذل  ة مبخي والمأي، التعبري حم ه ة احلقّ  انعخيقه ذي لل خخ .1

 .انعخيقه ذوي غري األشخخي  مع املسخيواة قدم على عع خي، وانوصخيح وحللّ ي خي
 انعخيقه ذي ال خخ ممخير ه الدوله ة املدي اجملتمع ومعامخيت الممسيه اجل خيت حليّسم .2

 املالئمه الت عيخيت بخي تعمخيل املخي ة، هذه من( 1) الل مة ة علي خي املعص   احل   
 .انعخيقه ذوي بخيألشخخي  اخلخيصه االحلصخيل ومحم  وو خيئ  انعخيقه، أن اع ملختلف
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 :الخصوصية احترام في الحقّ (: 15) الم دة
 أو أ اامحل  شااؤو  ة حلاادّ   أي وُياّاام  ص صاايخيحل ، احاايام ة احلااقّ  انعخيقااه ذي لل ااخخ .1

 .بخيلغري عالقخيحل  أو مما الحل  أو بيت 
  ص صاايخيحل  مان أي أو حلأهيلا  إعااخي ة أو الصاةيه حبخيلتا  اخلخيصاه املعل مااخيت ن ام ُياّام كماخي

 .األ مى
 ة انعخيقااه ذي ال ااخخ حااقّ  حلمخي ااه الالزمااه انجااماءات الدولااه، ة املختصااه اجل ااه حلّتخااذ .2

 ماخي وحللام    م ن، أشخخي  مع امل يك عي   حخيله ة  خي ، ب ج   ص صيخيحل ، احيام
 .احلخيله هذه ة إضخيويه احتيخيمحخيت من احلقّ  هذا لخي ه حل تضي 

 :أسرة تكوين في الحقّ (: 11) الم دة
 الاازواج، ع ااد وإباامام أ اامة، حلكاا  ن ة احلااقّ  - أنعااى أم كااخي  ذكااما   – انعخيقااه ذي لل ااخخ .1

 مل مااخي انعخيقااه، ذوي غااري األشااخخي  مااع املسااخيواة قاادم وعلااى إكااماه، و و  الكخيماا  بمضااخيه
 .الزوج  ب  املتبخي له ال معيه بخيل اجبخيت ال وخيء على قدرحل   و  إعخيقت  حت 

 .علي   وال صخي ه ورعخي ت   األمحلخيل إجنخيب ة احلقّ  انعخيقه ذي لل خخ .2
 إالّ  إعخيقاااه، ذو والد ااا  مااان أي لكااا   أو لك نااا  والد ااا ، مااان أي عااان الطلااا  وصااا  جيااا ز ال .7

 نلسيخي   حلع  ت   المه على حلخيالخي   ذل ، الطل  مصلةه اقتض  إذا قضخيئب، قمار أو حبك 
 .واجتمخيعيخي

 :التعّل  في الحقّ (: 11) الم دة
 التعلاااي ، ومساااخيرات أنااا اع خمتلاااف ة احلياااخية، مااادى الاااتعّل  ة احلاااقّ  انعخيقاااه ذي لل اااخخ .1

 .انعخيقه ذوي غري األشخخي  مع املسخيواة قدم على مست  خيحل ، ومجيع
 .إعخيقت  بسبحل التعّل  ة حّ   من انعخيقه ذي ال خخ حممخي  وُياّم

 إ ا ة واجملاخيي، انلزامب التعلي  على احلص ل من انعخيقه ذي ال خخ بتمك  الدوله حللتزم .2
 .انعخيقه ذوي غري بخيألشخخي 

 انعخيقاااه ذي لل اااخخ الالزماااه املعخي ااابه اليحليباااخيت وي اااخي، املختّصاااه واجل اااخيت الدولاااه، حلكلااا  .7
 : خي  وب ج  التعّل ، ة حّ   ممخير ه من لتمكيع 

 .نعخيقت  املالئمه وال  خيئ  بخيللغخيت التعّل  من متكيع  .أ
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 علاى ال ادرة انعخيقاه ذي لل اخخ  تايح مبخي التعليميه، البي ه ة الالزمه التعد الت إجماء .ب
 .املعمة العم  من معخي حل قدر على احلص ل

 األشاخخي  لتعلاي  املاؤّهل  واملساخيعد ن واال تصخيصي  املدّر   من الكخية العد  حل وري .ج
 .املختلله انعخيقه حلخيالت املعخي به واأل خيليحل بخيل  خيئ  انعخيقه ذوي

 :الصحية الرع ية في الحقّ (: 11) الم دة
 جلمياااع امل اااّمرة هباااخي، اخلخيصاااه اخلااادمخيت علاااى احلصااا ل وة الصاااةيه، المعخي اااه ة احلاااقّ  إى بخينضاااخيوه

 حل تضااي خي الاايت الصااةيه المعخي ااه  اادمخيت علااى احلصاا ل ة احلااقّ  انعخيقااه ذي لل ااخخ األشااخخي ،
 .إعخيقت 
 انعخيقااه، ذي ال ااخخ إى اخلاادمخيت هااذه بت ااد  وي ااخي، األ اامى املختّصااه واجل ااخيت الدولااه، وحللتاازم
 : لب مخي مبماعخية
 مبماعااخية وعالج ااخي، انعخيقااه عاان املبكاام الك ااف   تضااي  مااخي كاا  اخلاادمخيت هااذه حل اام  أ  .1

 .و رجت خي انعخيقه لطبيعه حلبعخي   العالج حللم د وم تضيخيت واجلعا، السن اعتبخيرات
 ذوي األشاااخخي  إى ممكااان مكاااخي  أقااامب ة – املساااتطخيع قااادر – اخلااادمخيت هاااذه حل ااّدم أ  .2

 .انعخيقه
 احلااّم، ا تيااخيره أ ااخيس علااى انعخيقااه ذي لل ااخخ الطاايب والعااالج الصااةيه المعخي ااه حل ااّدم أ  .7

 .الذايت وا ت الل  كمامت  ُيل  ومبخي
 – الصاةب التاأم  نااخيم إمحخير ة انعخيقه، ذي لل خخ الصةيه المعخي ه  دمخيت حل ّوم أ  .4

  عاا  حل ااد  م تضاايخيت مماعااخية مااع - انعخيقااه ذوي غااري األشااخخي  مااع املسااخيواة قاادم علااى
 .إعخيقت  حل تضي خي اليت الصةيه المعخي ه على احلص ل ة انعخيقه ذو لل خخ إضخية

 :المجتمعي وا ةًم   التةهي  في الحقّ (: 19) الم دة
 – أن اع اخي ا اتال  علاى – التأهيا   دمخيت على احلص ل ة احلقّ  انعخيقه ذي لل خخ .1

 واالرحل اااخيء الاااذات، علاااى واالعتماااخي  اال ااات الليه مااان قااادر أقصاااى بلااا   مااان متكيعااا  لغااام 
 ة اللخيعلاه م اخيركت   كلا  الاذي ال جا  على وامل عيه واالجتمخيعيه والع ليه البدنيه بحمكخينخيحل 

 .اجملتمع
 ذي لل اااخخ التأهيااا   ااادمخيت حلااا ّوم باااأ  وي اااخي، املختّصاااه اجل اااخيت ومجياااع الدولاااه، حللتااازم .2

 : لب مخي مبماعخية انعخيقه،
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 باااخيألج زة وحلزو ااادهخي متخّصصاااه، ومماكاااز مؤ ساااخيت ة التأهيااا  مساااتلزمخيت مجياااع هتي اااه .أ
 .التأهي  وإعخي ة التأهي   دمخيت حل د  جمخيل ة واال تصخيصي  الالزمه

 إى بخيال ااتعخي  ممكاان، وقاا  أقاامب ة انعخيقااه ذي ال ااخخ إى التأهياا   اادمخيت حل ااد  .ب
 .و رجت خي إعخيقت  محبيعه مع  تعخي حل مبخي الحتيخيجخيحل  اال تصخيصخيت متعّد  حل خيخ

 الااذ ن واألشااخخي  وحلدر باا  املسااخيعدة، والت عيااخيت بااخيألج زة انعخيقااه ذي ال ااخخ حلزو ااد .ج
 .ا تعمخيهلخي على الدع  ل    ّدم  

 :العم  في الحقّ (: 02) الم دة
 انعخيقاه، ذوي غاري األشاخخي  ماع املساخيواة قادم علاى العم  ة احلقّ  انعخيقه ذي لل خخ .1

 مأم ناااه والاامو  عخي لاااه ب ااموب احلاااّق، هااذا انعخيقاااه ذي ال ااخخ ممخير اااه ال ااخين   و كلاا 
 .والتعخيوي واملختلس واخلخي  العخيم العم  قطخيعخيت خمتلف ة وصةيه،

 العماا  قطخيعااخيت والااخيئف ة االلتةااخي  شااموب ة – انعخيقااه أ ااخيس علااى – التمييااز ُيااام .2
 .عع خي العخيش ه واحل    وي خي، واليقيه والتعخيوي، واملختلس واخلخي  العخيم

 كااا   ساااتخدم الااايت – والتعاااخيوي واملخاااتلس واخلاااخي  العاااخيم – العمااا  قطخيعاااخيت إ ارات حللتااازم .7
 ال الاخيئف مان).....%(  نسابت  مخي بتخصيخ األق ، على عخيمال   أو/و م اللخي  )....(  مع خي

 وانجاماءات لل اموب وو خي   انعخيقه، ذوي األشخخي  من نشغخيهلخي األق  ة لد  خي واألعمخيل
 .الدوله ة املختّصه اجل ه حلصدره ب مار حلتةّد  اليت

 بعاا  إشااغخيل ب صاام قاامارا   ُ صاادر أ  وزارحلاا ، ة كاا    املخااتخّ  الاا ز م مااع بخيلتعساايق ،....... .4
 األول  اه بحعطاخيئ   أو انعخيقاه، ذوي األشاخخي  علاى العاخيم، ال طخيع ة واألعمخيل ال الخيئف

 .املخي ة هذه من( 7) الل مة ة علي خي املعص   بخيلعسبه الت ّيد  و  حل لّي خي، ة
 ذوي غاااري األشاااخخي  ماااع املساااخيواة قااادم علاااى – االنتلاااخيع ة احلاااقّ  انعخيقاااه ذي لل اااخخ .1

 مماعاااخية ماااع امل ااا ، والت جيااا  التااادر حل وإعاااخي ة والتااادر حل الت اااغي   ااادمخيت مااان – انعخيقاااه
 .انعخيقه ذي ال خخ حخيله  ص صيه مع لتتالءم اخلدمخيت هذه حلكييف
 هااااذه ماااان انعخيقااااه ذي األشااااخخي  ا ااااتلخي ة إجااااماءات املختّصااااه اجل ااااه ماااان ب اااامار وحلااااعّا 

 .اخلدمخيت
 اليحليبااااخيت بتاااا وري إعخيقااااه ذوي أشخخيصااااخي    سااااتخدم   الااااذ ن العماااا  أصااااةخيب الدولااااه حللاااازم .1

 .انعخيقه ذوي األشخخي  احتيخيجخيت مع ملالءمت خي العم ، أمخيكن ة الضمور ه املعخي به
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 ة انعخيقااااه، ذوي غااااري األشااااخخي  مااااع املسااااخيواة قاااادم علااااى انعخيقااااه ذو ال ااااخخ  ُعخيماااا  .3
 حل ااّدم الاايت االئتمخينيااه وغااري االئتمخينيااه والتساا يالت املخيليااه وال اامو  انعخينااخيت ماان االنتلااخيع

 .للد   املدرّة الصغرية امل موعخيت إقخيمه لغم 
 :المالئ  والسكن الكريمة المعيشة في الحقّ (: 01) الم دة
 لاااا  مالئاااا  و ااااكن الئااااق معي ااااه مساااات ى علااااى احلصاااا ل ة احلااااقّ  انعخيقااااه ذي لل ااااخخ .1

 .وأل محل 
 هاذه مان( 1) الل امة ة علي اخي املعصا   باخيحلقّ  التمتّاع انعخيقاه ذي لل اخخ الدوله حلكل  .2

 :اآلحليه األ خيليحل بأحد املخي ة،
 علي  ُيص  الذي لألجم مسخيو   أجم على العخيم ، انعخيقه ذي ال خخ حص ل ضمخي  .أ

 انعخيقاااه، ذو ال اااخخ  ؤّ  ااا  الاااذي للعمااا  معاااخيالما   عماااال    اااؤّ ي إعخيقاااه، ذي غاااري عخيمااا 
 .ال يمه ة ل  ومسخيو  

 علاااى ال ااادرة لد ااا  وليسااا  لااا ،   ااا  ال الاااذي انعخيقاااه ذي ال اااخخ حصااا ل ضااامخي  .ب
 حلكاااخيليف لتغطياااه االجتماااخيعب الضااامخي  نااااخيم مااان  ور اااه إعخيناااه أو معاااخي  علاااى العمااا ،
 .أ محل  وأوما  معي ت 

 ة ذكااام ماااخي إى إضاااخيوه  خيصاااه، إعخيناااخيت علاااى احلصااا ل ة احلاااقّ  انعخيقاااه ذي لل اااخخ .ج
 .إعخيقت  حل تضي خي اليت انضخيويه التكخيليف لتغطيه املخي ة هذه من( ب)و( أ) الل محل 
 اجل اخيت ماع بخيلتعسايق الدولاه ة املختّصاه اجل ه من قمار انعخينخيت هذه بتةد د و صدر

 .املختّصه
 .الد   ضم به من مد  الحل  من)... %(  بعسبه إعلخيء انعخيقه ذوي األشخخي  ميعح .7
 والت عياااه والتع  ضااايه التأهيلياااه واألج ااازة اللم  اااه الع ااا  و اااخيئ  والم ااا م الضااامائحل مااان حلعلاااى .4

 حلأهياااا  ومؤ سااااخيت مماكااااز حلساااات ر هخي والاااايت انعخيقااااه ذوي بخيألشااااخخي  اخلخيصااااه واملسااااخيعدة
 جتد اااد و ُماعاااى. اهلي اااه مااان أو مبخيشااامة ماااع   مسااات ر ة كخينااا  إذا انعخيقاااه ذوي األشاااخخي 

 .الغم  هلذا الصخي رة والتعليمخيت لألوامم وو خي   انعلخيء
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 :الخ تمة

ح    ذوي االحتيخيجاخيت اخلخيصاه، حلب  من املبخيحث السخيبق  ور ال م عه ة رعخي ه       
ومساااؤوليه اجملتمعاااخيت حنااا ه ، وماااخي جياااحل هلااا  لالرحل اااخيء بااا اقع   ة مجياااع اجل اناااحل، و ااامى 
البخيحاااااث أمهياااااه  عااااا  اجل اااااخيت واملؤ ساااااخيت األهلياااااه واحلك مياااااه الااااايت حلعااااا  ب اااااأ  ذوي 

يخيجااخيت اخلخيصااه، وحلعز ااز البي ااخيت املسااخيندة لتلاا  اجل ااخيت ماان  ااالل ع ااد املااؤمتمات االحت
نعاادا  الدرا ااخيت  وإن ااخيء مماكااز للدرا ااخيت والبةاا     العماا  والعاادوات وال ااخيءاتوور 

حل  اايع ن اوااذ الت اصاا  املتبااخي ل باا  اجملتمااع و املتعل ااه ب ااؤو  ذوي االحتيخيجااخيت اخلخيصااه، 
إقخيمااه اجلمعيااخيت الاايت حلعاا  حب اا ق   وحلباا  قضااخي خيه  علااى و وذوي االحتيخيجااخيت اخلخيصااه، 

 .املست ى احمللب والدو 
ة شاأ   خلريالت ويق والسدا  لك  من  سعى لعلع اخللق مبخي  ع   علي   بخي ئال امل ى خي  

 .الدنيخي والد ن، واهلل اهلخي ي إى   اء السبي 
 

 ص لح بن عبًاهلل بن حميً .د
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القدس مكانتها وتارخيها وواجب املسلمني 
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 إعداد     

 لصاحلحممد بن أمحد بن صاحل ااألستاذ الدكتور 
 أستاذ الدراسات العليا جبامعات اململكة العربية السعودية ومعاهدها العلمية

 وعضو اجمللس العلمي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض

 يف األزهر الشريفوعضو جممع البحوث اإلسالمية 

 
 



 

 

 

 

 .وخامتةمباحث  ستةجاءت ورقة العمل يف متهيد و 
 .اللغة واالصطالح التارخيي تعريف القدس يف :التمهيد

 .مكانة القدس اإلسالميه: املبحث األول

 .القدس يف املنظور احلضاري: املبحث الثاين

 مظاهر احلضارة اإلسالمية يف مدينة القدس: املبحث الثالث

 .العهدة العمرية وداللتها احلضارية : رابعاملبحث ال

 موقف الشرع يف اراضي بيت املقدس :ام املبحث اخل

 :املسجد األقصى والقدس يف عيون املسلمني ملبحث السادسا

عرض لبعض البيانات والقرارات الصادرة عن جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 
 .حول موضوع القدس وفلسطني 
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 .تعريف القدس يف اللغة واالصطالح التارخيي: التمهيد: متهيد

م الصاحلات ، وأزكى صلوات اهلل وسالمه على معلم الناس اخلري وهادي البشرية إىل احلمد هلل الذي بنعمته تت
الرشد ، وداعي اخللق إىل احلق ، وخمرج الناس من الظلمات إىل النور نيب الرمحة وإمام اهلدى البشري النذير ، 

 عليه وعلى لله وصحبه الركع والسراج املنري ، صاحب اللواء املعقود واملقام احملمود واحلوض املورود ، صلى اهلل
 وبعد... السجود
قد استقر يف قلوب املسلمني  ...مدينة الرساالت السماوية كلها.. مدينة احملبة.. مدينة السالم. « القدس»مدينة 

 كماإىل تعظيم زهرة املدائن املدينة املقدسة، وحتثّنا على النظر إىل هذه املدينة   إجالهلا واحرتامها، فعقيدتنا تدعونا
 ننظر إىل املسجد احلرام يف مكة املكرمة واملسجد النبوي يف املدينة املنورة؛ ألن هلذه املساجد الثالثة قداسة،

لوحي فالقدس معدن األنبياء، ومهبط ا وبالتايل فهذه املدن اليت تقوم فيها هذه املساجد مدٌن مقدسة ومعّظمة،
أو نيب أو رسول، درج يف ربوعها الصديقون والصاحلون، شرف مبرور ملك، إال و واملالئكة، ما من شرب فيها 

 .وتعطرت أنفاسها بعبق الوحي اإلهلي

 :في اللغة( القدس)تعريف معنى 

فعل  –( َقُدسَ )و (2)(َوأَيَّْدنَاُه ِبُروِح اْلُقُدسِ : )قال تعاىل. (1)أي طُهر وكان مباركا  : الطهر، ويقال َقُدسَ : القدس لغة
 (.هرطروح ال)عليه السالم أي  جربيل –وروح القدس (. ةقداس)وأْقُدُس مصدر  –

 .(4)(مكان احتفاظ تابوت العهد)وعند النصارى ( احملراب األعظم: )ويف لغة اليهود :(3)(البركة)وتأتي بمعنى 

 :القدس في االصطالح التأريخي 

 :عرفت مدينة القدس عرب التأريخ بعدة أمساء وكما يلي

يف  (2)عنوودما سووكن العوورب اليبوسوويون (1)(بتوول أوفوول)املعووروف ( توول الظهووور)سووم علووى أطلووق هووذا اال( يبوووس): أوالا 

                                           
 .الناشر دار اهلداية( قدس)، سادة (هـ5021)أبو الفيض حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسني الزبيدي ت : وسانظر تاج العروس من جواهر القام( 1)

 78اآلية : سورة البقرة( 2)

 .م5989، حتقيق عبد السالم هارون، دار الفكر (05صـ( 591)أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا القزويين ت: معجم مقاييس اللغة( 3)

 .52/068: لصحاحخمتار ا( 4)
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 .يف بيوت الشعر والكهوف الصخرية( م.ق 0444)األلف الرابع قبل امليالد 

مدينوووة )، أي (أورسوووام)بعووود انقضووواء األلوووف األول مووون سوووكن اليبوسووويني أطلقووووا عليهوووا مدينوووة (: أورسوووام): ثانيااااا
 عاحلديثووة واروودرت إىل بعووض األموواكن السووهلية موون ا هووات األر وو( رام اهلل)أراضوويها إىل مدينووة وامتوودت (. السووالم

 .(3)(سام اليبوسي)حتت حكم ملكهم 

( ملييروشووو)أرض القووودس أطلقووووا عليهوووا  (6)واحليثيوووون(5)واآلموريوووون (4)عنووودما سوووكن الكنعوووانيون(: ملييروشووو): ثالثااااا 
 .(7)عانينيهو اسم اهلل السالم عند الكن( مليش)و

وضوموها ( م.ق 36)وهو االسم الوذي أطلقوه الروموان علوى القودس عنودما احتلوهوا سونة (: ايليا كابيتمولينا): رابعاا 
 .(8)إىل إمرباطوريتهم

م، وجودوا أن النواس يسومون القودس 368/ هوو77العرب املسلمون القدس سنة عندما فتح : بيت املقدس :خامساا 
علووى عوورف العوورب الووذين سووكنوها فأقروهووا علووى للووك يف حووني كووان النصووارى ( بيووت املقوودس)بعوودة أمسوواء ومنهووا 

يوان مدينوة الود –مدينوة األهنوار  –إيفن )وهلا امساء تعارف الناس عليها عرب العصور مثل ( قدس األقداس)يسموهنا 
نوور الغسوق  –نوور السوالم  –يبووس جلعواد  –نوور مسوتك  –شوهر شوال   –يورسلمايا  –يورشاليم  –واشاليم  –
بيوت  –إيليوا كونسوتبنل  –إيليوا كوابتو  –أنتوخيوا  –أكورى  –سويلو  –أوفول  –جبشوي  –إريانة  –كيلة   –يارة  –

                                                                                                             
ياقوت بن عبد اهلل هو أحد اجلبال اخلمسة املطلة على القدس والذي قامت عليه أقدم حضارة قامت هناك على يد اليبوسيني، انظر معجم البلدان، أبو عبد اهلل ( 1)

 .م5991، 0، ط6/5651: هـ( 606)الرومي احلموي ت

إىل يبوس بن حام بن نوح عليه السالم نزحوا من شبه اجلزيرة العربية إىل املناطق املرتفعة املتامخة للقدس وهم  هم أحد األقوام الكنعانية يعود نسبهم: اليبوسيون( 2)

 .م، عمان5986، 5، ط52-5، ص(م5985)عارف العارف ت: أي مدينة السالم، انظر املفصل تاريخ القدس( سامل –أورو )الذين بنوا القدس ومسوها 

 52-5: املفصل يف تاريخ القدس( 3)

فالكنعانيون سكان األرض املنخفضة هاجروا من شبه اجلزيرة العربيـة واسـتقروا   ( منخفض)هم أقوام من ذرية حام بن نوح ومعنى كنعان يف السامية : الكنعانيون( 4)

: ، حتقيـق 5ط: 605(: هـ652)ارم الشيباني تابن األثري أبو احلسن علي بن أبي املك: انظر الكامل يف التاريخ. يف بالد الشام يف األلف الرابع قبل امليالد

 .م5998بريوت،  –عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العربي 

انظـر الكامـل يف   . رابـع أودد كنعـان  ( أمـوري )هم من أقدم الشعوب السامية اليت سكنت بالد الشام خالل األلف الثالث قبل امليالد وهم مـن ذريـة   : األموريون( 5)

 .5/80: التاريخ

يف بالد األناضول، سكنوا بالد الشام يف األلف الثالث قبل امليالد وورد ذكرهم يف التوراة، ( خثى)هم شعب قديم بآسيا الصغرى من قبيلة تعرف باسم : احليثيون( 6)

 .500ص: انظر تاريخ القدس
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الكنعووووانيني والفوووورس واليونووووانيون والرومووووانيون ووردت هووووذه األمسوووواء يف الوثووووائق والسووووجالت الووويت تعووووود إىل ( املقووودس
 .(1)(والبيزنطيون

 
 .مكانة القدس اإلسالميه: المبحث األول

سبحانه وتعاىل فيها وحوهلا، واختارها مسرى  مدينة اإلسراء واملعراج، هي األرض اليت بارك اهلل
يف ضمري كل مسلم مكانة   -  تزالوال -، ومجع له  األنبياء فتوىل االمامة هبم ، فكانت منزلتها لرسول اهلل 

  .عظيمة
 :فللقدس قدسية إسالمية متثل يف ح  املسلمني ووعيهم اإلسالمي ألسباب من أمهها

 .أهنا القبلة األوىل للمسلمني -
 .أهنا أرض اإلسراء واملعراج -
 .أهنا ثالث املدن املعظمة -
 .أهنا أرض النبوات والربكات -
 .أهنا أرض ا هاد والرباط -
 (إىل املسجد االقصى الذي باركنا حوله)أهنا أرض باركها اهلل بقوله -
 .والن املسجد األقصى بين بعد املسجد احلرام ولي  بينهما إال أربعون عاما   -

 :وبيان للك كما يلي 
بحانه أول ما يشعر املسلم جتاه املسجد األقصى أنه القبلة األوىل اليت ارتضاها اهلل س:القبلة األولى: القدس 

وللمسلمني منذ أن فرضت الصالة ليلة اإلسراء واملعراج يف السنة العاشرة من البعثة، واىل  وتعاىل لنبيه حممد 
بيت املقدس كانت قبلة املسلمني األوىل، اجتهوا إليها يف صلواهتم حيث كان املصطفى يصلي رو القدس وبني 

ة عشر شهرا  يتجهون إىل القدس، مث أمر اهلل املسلمني إىل يديه الكعبة املشرفة وصلى يف املدينة روا  من بضع
َسيَوُقوُل )استقبال البيت احلرام، وأثري حول هذا التحول لغط وجدال ممن ال يفقهون حكمة اهلل يف التشريع  

َها ُقل لِّلَِّه الْ  َلِتِهُم الَّيِت َكانُوْا َعَليوْ َمْشرُِق َواْلَمْغِرُب يَوْهِدي َمن َيَشاء ِإىَل ِصرَاٍط السَُّفَهاء ِمَن النَّاِس َما َوالَُّهْم َعن ِقبوْ

                                           
 .52-5: انظر املفصل يف تاريخ القدس( 1)
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الصالة والسالم ملا قدم املدينة كان ال حيب أن يوافق اليهود يف  وللك أن النيب عليه ،701:سورة البقرة(مُّْسَتِقيمٍ 
ت اهلل احلرام املسلمني رو بي أفعاهلم، فظل يقّلب وجهه يف السماء ويسأل اهلل تعاىل أن تتحول قبلة أي شيء من

قد نرى تقلب وجهك يف السماء )سبحانه وتعاىل  يف مكة املكرمة، فاستجاب اهلل له، وجاء للك يف قوله
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا 

َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت : ) ، وقال تعاىل700البقرة( ونالكتاب ليعلمون أنه احلق من رهبم وما اهلل بغافل عما يعمل
والقدس مهبط الوحي، . ٠٥١: البقرة(فَوَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوَحْيُثَما   ُكْنُتْم فَوَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه 
سالم أيب األنبياء وله فيها ليات بينات وارض السالم وموطن األنبياء وبشارة اهلل للمؤمنني فهي وطن اخلليل عليه ال

فقد دعا إىل عبادة اهلل ووحدانيته، وقام فيها لوط، وإمساعيل، وإسحاق، ويعقوب عليهم السالم،ودخلها يوشع بن 
نون، مث قام فيها داود وسليمان، واليأس واليسع، وأشعيا وأرميا، وحزقيال، ودانيال، وزكريا وحيىي وعيسى بن مر  

 .عت فيها أنوار خامت املرسلني صلى اهلل عليه وسلم،اوسالمه عليهم، وشصلوات ريب 

هذه اإلنعامات الربانية والتشريف اإلهلي الذي حظيت به املدينة املقدسة، قد أضحت يف بنية وجوهر 
 .عقيدة املسلم، ال تنفك عنها، وال ميكن حموها من لاكرة األمة، وال من موروثها احلضاري عرب الزمان

تبوأت القدس هذه املكانة املباركة هي وفلسطني منذ القد ؛ إل يذكر القرلن منه اهلل على اخلليل ولقد 
واالرض ، 77االنبياء(وجنيناه ولوطا  إىل األرض اليت باركنا فيها للعاملني)إبراهيم على تراب هذه األرض بقوله تعاىل

ارض خصب ورخاء  جعلهاالساكنني هبا؛ ألن اهلل  ناسهي ارض فلسطني ووصفها اهلل باهنا مباركة للعاملني أي ال
 .عيش وأرض أمن

جعل اهلل القدس منتهى رحلة اإلسراء األرضية، ومبتدأ رحلة املعراج إىل :القدس أرض اإلسراء واملعراج  -1
ة شأن مقدساهتا، وال غرو أن تنزل اآليات القرلنية واألحاديث النبويقد احتفى اإلسالم بالقدس وعظم ل. السماء

 .مبينة منزلة القدس وعلو شأهنا، وخصوصية وضعها يف الرتاث اإلسالمي واإلنساين

وحلادثة اإلسراء منزلة خاصة يف نصوص القرلن والسنة، ويف سرية ومسرية الدعوة اإلسالمية، وهلا القدح املعلى 
ر  بعنوان سورة كاملة باسم واحلظ الوافر من إميان املسلم وإكرام اهلل لنبيه وإنعامه عليه وقد جاء القرلن الك

سبحان الذي أسرى بعبده ليال  من املسجد احلرام إىل املسجد )اإلسراء، وصدرت لياهتا هبذا احلدث الكر 
 ،7:اإلسراء( األقصى الذي باركنا حوله لنريه من لياتنا إنه هو السميع البصري

لن بووأن خووربا  عجيبووا  تنزيووه اهلل عنووه يووؤ  بكلمووة التسووبيح موون دون سووبق كووالم متضوومن مووا  ووب سووورةلقوود افتتحووت ال
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 .عون داال على عظيم القدرة من املتكلم ورفيع منزلة املتحدث عنهستميستقبله امل

واملسجد األقصى هو املسجد املعروف ببيت املقودس الكوائن بليليواء وهوو املسوجد الوذي بنواه سوليمان عليوه الصوالة 
 .والسالم 

مكووة وهووذا الوصووف بصوويغة التفضوويل باعتبووار اصوول وضووعها معجووزة خفيووة موون  واالقصووى هووو االبعوود واملووراد بعووده عوون
معجزات القرلن إمياء إىل أنه سيكون بني املسجدين مسوجد عظويم هوو مسوجد طيبوة الوذي هوو قصوي عون املسوجد 
احلوورام فيكووون مسووجد بيووت املقوودس أقصووى منووه حينمووذ فتكووون اآليووة مشوورية إىل مجيووع املسوواجد الثالثووة املفضوولة يف 

 .الم على مجيع املساجداإلس

االمياء  :وفائدة لكر مبدأ اإلسراء وهنايته هو التنصيص على قطع املسافة العظيمة يف جزء ليلة ، وثانيا  
إىل أن اهلل تعاىل  عل هذا االسراء رمزا  إىل أن اإلسالم مجع ما جاءت به شرائع التوحيد واحلنيفية من عهد ابراهيم 

من املسجد احلرام إىل ما تفرع عنه من الشرائع اليت كان مقرها بيت املقدس مث إىل  عليه الصالة والسالم الصادر
من املسجد احلرام وتفرعت يف املسجد االقصى مث عادت  ةخامتتها اليت ظهرت من مكة ايضا ، فقد قدرت احلنيفي

راهيم اخلليل عليه السالم إىل املسجد احلرام كما عاد االسراء إىل مكة ، واملسجد االقصى هو ثاين مسجد بناه اب
: سول اهلل أي مسجد وضع يف االرض أول؟ قالر  قلت يا: يب لر رضي اهلل عنه قالفقد اخرج الصحيحني عن أ

 .كم بينهما؟ قال اربعون سنة: مث أي؟ قال املسجد االقصى ، قلت: املسجد احلرام، قلت

الفضول يف الودنيا واالخورة بووفرة الثوواب للمصولني فيوه وقوله باركنا حوله صفة للمسجد االقصى ، والربكة مناء اخلوري و 
 .بلجابة دعاء الداعني فيه

ووجووه االقتصوووار علووى وصوووف املسووجد االقصوووى يف هووذه اآليوووة بووذكر هوووذا التربيووك أن شوووهرة املسووجد احلووورام بالربكوووة 
 علووم هلووم بووه وبكونووه مقووام ابووراهيم معلومووة للعوورب، وأمووا املسووجد االقصووى فقوود تناسووى النوواس للووك كلووه، فووالعرب ال

 .اليهم فاحتيج إىل االعالم بربكته هتعودوالنصارى عفوا  أثره من كراهيتهم لليهود واليهود قد ابتعدوا عنه وأيسوا من 

أن واضعه أبراهيم عليه السالم، ومنها ما حلقه من الربكة مبن : وأسباب بركة املسجد االقصى كثرية منها
من بعدمها من انبياء بين اسرائيل، مث حبلول عيسى عليه السالم واعالنه صلى به من االنبياء من داود وسليمان و 

ومنها بركة من دفن حوله من االنبياء، واعظم تلك الربكات حلول النيب صلى اهلل  ،الدعوة إىل اهلل فيه وفيما حوله
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 . (1)كلهم  باألنبياءفيه  إماماحيث صار للك احللول اخلارق للعادة  عليه وسلم فيه

ة على تعظيم اهلل وتنزيهه وتسبيحه، فهو املستحق دون سواه هبذا التنزيه لية إشارة ظاهرة جلييف اآلو 
وبيان للك من النص الكر  أنه أسرى يف ظلمة الليل مبحمد صلى اهلل عليه وسلم من البلد األمني حيث البيت 

زرع والنماء من البلد الذي جعله اهلل العتيق إىل بلد التني والزيتون وهي بيت املقدس ، من هجري الصحراء إىل ال
مثابة للناس وأمنا إىل بلد السالم، فكل من البلدين من األماكن املقدسة واليهما تشد الرحال ويتعني عدم املساس 

 .هبما والعدوان عليهما من أعداء احلضارة والسالم

يا نيب اهلل أفتنا يف : ت سعد، قالتوعلى هذه الوترية من االحتفاء بأرض امليعاد تتوال النصوص فعن ميمونة بن
أرأيت إن م : ارض احملشر واملنشر، ائتوه فصلوا فيه، فلن صالتكم فيه كألف صالة، قالت: بيت املقدس؟ فقال هلا

وروى أبو لر رضي اهلل (2)(فليهد زيتا يسرج فيه، فلن من أهدى كان كمن صلى: يطق أن حيمل إليه أو يأتيه؟ قال
املسجد : مث أي، قال:املسجد احلرام، قلت: أي مسجد وضع يف األرض؟ قال: ول اهللقلت يا رس: عنه قال

 (3) (أربعون سنة: كم كان بينهما؟ قال: األقصى، قلت

ومن مات فيه . والسنه فيه كألف سنة بيت املقدس كألف يوم، والشهر كألف شهر، اليوم يف: كعب االحباروقال  
مقبور بيت املقدس : ايضا كعب األحبار يقول  حوله فكأمنا مات فيه،وقالالدنيا، ومن مات  فكأمنا مات يف مساء

دفن يف  ومن جريانه، أهل بيت املقدس جريان اهلل، وحق على اهلل أن ال يعذب: بن منبه ال يعذب، وقال وهب
 . بيت املقدس جنا من فتنة القرب وضيقه

زافا ، بل كان للك بتدبري إهلي وحلكمة ربانية، وم يكن هذا اعتباطا  وال ج: "القرضاوييوسف الشيخ /د.قال أ
وهي أن يلتقي خامت الرسل والنبيني هناك بالرسل الكرام، ويصلي هبم إماما ، ويف هذا إعالن عن انتقال القيادة 
الدينية للعام من بين إسرائيل إىل أمة جديدة، رسول جديد، وكتاب جديد، أمة عاملية، ورسول عاملي، وكتاب 

 (4)عاملي،

                                           

 01ص  6لد تفسري التحرير والتنوير دبن عاشور جم: ينظر(1)

 .،(6/364)أخرجه امحد يف مسنده (2)

 .4313صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء،ح(3)
 .9يوسف القرضاوي ص . القدس قضية كل مسلم، د.(4)
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يؤكد هذه احلقيقة أهنا مدينة اإلسراء  فالقدس مكانتها عظيمة يف قلوبنا رن معاشَر املسلمني، ولعل من أوضح ما
 .واملعراج

فقد اتصلت مكة بالقدس واتصل املسجد احلرام باملسجد األقصى، واتصل البلد األمني ببلد التني والزيتون، فهذا 
واهلويّة، وترابط يف املسؤولية أيضا ، وإلا كنا  يف العقيدة واالنتماءاالتصال والتواصل بني املسجدين هو ترابط 

املسؤولية؛  احلرام فهذا يعين أّن مسؤوليتنا عن محاية املسجد األقصى هي جزء من هذه مسؤولني عن محاية املسجد
عظيمني يف مكة والربط بني هذين املسجدين ال ألن املسجد األقصى هو أوىل القبلتني وثالث احلرمني الشريفني،

 .والقدس يؤكد هذه املسؤولية، فيتعني للمسلم الذي حيّج بيَت اهلل احلرام أن يدرك حرمة املسجد األقصى وقداسته
أن مووون أهوووم مقاصووود اإلسوووراء ربوووط مكوووة ببيوووت املقووودس، واإلشوووارة إىل أن أمووواكن الرسووواالت السوووماوية قووود ت لفوووت 

) يد النيب اخلامت عليه السالم ولذلك وأنت تقرأ يف القرلن الكر   واندجمت يف وحدة ال تنفصل إىل يوم القيامة على
مجعووت أموواكن األنبيوواء علوويهم  سووورة، توورى أن هووذه ال6-7التووني( موونيوالتووني والزيتووون وطووور سووينني وهووذا البلوود األ

يت نشوأ فيهوا يف بالد الشام والناصرة وفلسوطني، واألمواكن الو -عليه السالم–السالم، األماكن اليت نشأ فيها عيسى 
يف سيناء وما حوهلا مث يف ارض فلسطني أيضا، واألماكن اليت نشأ وبعث فيها حممد صلى  -عليه السالم –موسى 

اهلل عليه وسلم وهو البلد األمني والذي هو خامتة األمر، إن هذا املعىن يكرس الوحودة  بوني هنضوة الرسواالت،  وأن 
 .هذه األرض هي األرض اإلسالمية

فبعد مكة املكرمة اليت شرفها اهلل باملسجد احلرام، واملدينة النبوية  :الث المدن المعظمة في اإلسالمالقدس ث -3
املسجد النبوي، تأيت املدينة الثالثة  بأن صارت موطن املصطفى صلى اهلل عليه وسلم حيث بىن فيها اليت شرفها اهلل

 .ى، الذي بارك اهلل حولهوهي القدس أو بيت املقدس واليت شرفها اهلل باملسجد األقص

ال )ومن فضائل القدس أن تشد إليها الرحال، وأن يقصدها املسلمون بالزيارة ملقدساهتا، قال صلى اهلل عليه وسلم
أمري  قال احلافظ (1) (، واملسجد األقصىي هذااملسجد احلرام ، ومسجد: ثة مساجدتشد الرحال إال إىل ثال

املساجد ومزيتها على غريها لكوهنا مساجد   هذا احلديث فضيلة هذهيف: )رضي اهلل عنه ابن حجراحملدثني 
 .حجهم، والثاين كان قبلة األمم السالفة، والثالث مسجد أس  على التقوى األنبياء وألن األول قبلة الناس وإليه

قل شأنا  عن املسلمني أن حقيقة القدس ال ت فهذا الربط بني املساجد الثالثة ربٌط مقّدس عظيم يؤكد لكل . (2)

                                           

 أخرجه البخاري ومسلم( 1)

 4/66فتح الباري شرح صحيح البخاري (2)
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 .النبوي الشريف  حقيقة البيت احلرام أو املسجد
يف  :أولها: لقد وصف اهلل هذه األرض بالربكة يف مخسة مواضع يف كتابه :القدس أرض النبوت والبركات -4

 . الَِّذي بَارَْكَنا َحْوَله  : " اإلسراء حني وصف املسجد األقصى بأنه سورة
َناه  َول وطاا ِإَلى اأْلَْرِض الَِّتي بَارَْكَنا ِفيَها : إبراهيم عليه السالم فقالحني حتدث يف قصة خليله  :وثانيها َوَنجَّياْ

 .١٠: األنبياء   لِْلَعاَلِمينَ 
َوَأْورَثْاَنا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكان وا : يف قصة موسى، حيث قال عن بين إسرائيل بعد إغراق فرعون وجنوده :وثالثها

ا َق اأْلَْرِض   َوَمَغارِبَاَها الَِّتي بَارَْكَنا ِفيَها َوَتمَّْت َكِلَمة  رَبَِّك اْلح ْسَنى   َعَلى بَِني ِإْسَرائِيَل ِبمَ ي ْسَتْضَعف وَن َمَشارِ 
 .٠٣١: األعراف َصبَار وا َوَدمَّْرنَا َما َكاَن َيْصَنع    ِفْرَعْون  َوقَاْوم ه  َوَما َكان وا يَاْعِرش ونَ 

وما سخر اهلل له من ملك ال ينبغي ألحد من بعده، ومنه تسخري الريح، وللك يف قوله يف قصة سليمان  :ورابعها
: األنبياء(ِلِمينَ َوِلس َلْيَماَن الرِّيَح َعاِصَفةا َتْجِري بَِأْمرِِه ِإَلى اأْلَْرِض الَِّتي   بَارَْكَنا ِفيَها وَك نَّا ِبك لِّ َشْيٍء َعا  :تعاىل
١٠  . 

نَاه ْم َوبَاْيَن اْلق َرى الَِّتي :  كيف منَّ اهلل عليهم باألمن والرغد، قال تعاىليف قصة سبأ، و  :وخامسها َوَجَعْلَنا بَاياْ
َر ِسير وا ِفيَها لََياِلَي َوأَيَّاماا   آِمِنينَ  ْرنَا ِفيَها السَّياْ ، فهذه القرى اليت ٠١: سبأ   بَارَْكَنا ِفيَها قا راى   ظَاِهَرةا َوَقدَّ

 (1) ."رى الشام وفلسطنيبارك اهلل فيها هي ق

بركوووات بوووالفتح اسوووتعارة للتمكوووني وهوووي مجوووع بركوووة واملقصوووود مووون ا موووع تعوووددها : ابووون عاشوووورالعالموووة الطووواهر قوووال 
باعتبووار تعوودد اصووناف االشووياء املباركووة، ومجوواع معناهووا هووو اخلووري الصووا  الووذي ال تبعووه عليووه يف األخوورة فهووو أحسوون 

 .أي اغناهم عن ارض مصر اليت اخرجوا منها أرضا  هي خري من ارض مصر والربكة يف هذه اآلية النعمةموال أ
وحديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن فضل الصالة فيه، من املبشرات  :القدس أرض الرباط والجهاد -5

 .بأن القدس سيمول احلكم فيها للمسلمني، وستكون هلم، وسيشدون الرحال إىل مسجدها
على الرباط وا هاد فيها، وقد  ذه األرض املباركة سيحتلها األعداء، فلذلك حث النيب وقد أعلم اهلل نبيه بأن ه

بشر بأن العاقبة للمسلمني، وأن النصر يف النهاية سيكون هلم، وأن كل شيء سيكون ملصلحة املسلمني حىت 
 (2) .احلجر والشجر، وأن كال منهما سينطق داال  على أعدائهم

                                           
 .03يوسف القرضاوي ص . القدس قضية كل مسلم، د.(1)
 .احلديث املتفق عليه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي اهلل عنهماإشارة إىل . (2)
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أما صلة املسجد : "طفى السباعي رمحه اهلل يف مقال نشرته جملة احلضارة يف الستيناتويف هذا يقول الدكتور مص
احلرام باملسجد األقصى فهي صلة الشرف بالشرف، فسكان مكة هم أشرف أهل األرض؛ ألهنم حراس الكعبة 

التسليم، واملسجد وسدنُتها عندما أمت بناها إبراهيم اخلليل عليه وعلى ابنه إمساعيل وعلى نبينا أفضل الصالة و 
األقصى هو مهبط الرساالت، وملتقى النبوت يف أزمان طويلة من التاريخ؛ فيجب أن تنطلق مواكب التحرير من 

بنور .. هاتني البقعتني، وتسري كتائب اإلميان من هذين املسجدين، ليهتدي العام الضال، واإلنسانية التائهة 
 (1) ."اإلميان، ورسالة اإلسالم

تؤكد عقيدتنا اإلسالمية أن الرسل واألنبياء السابقني الذين بُِعثوا يف : التاريخ اإلسالمي للقدس  -6         
؛ شرعها اهلل سبحانه وتعاىل وأنزهلا فلسطني وحول مدينة القدس شرائعهم متفقة مع شريعة نبينا حممد  أرض

م  دوا  روف أن اليهود بعد أن اخرجوا من بالد العاموبّدلوا واختلقوا، فاملع لتلك األمم، إال أهنم اناسا  حرّفوا فيها
فيها فسادا  وخرابا ، وأرادوا أن ينشروا فيها الظلم  أرضا  تُوْؤِويهم كما لوهتم أرض فلسطني، لكنهم أرادوا أن يعيثوا

 (2) . وال لمةإاّل   فيها الدماء، ويسيطروا على املقدسات اإلسالمية وغري اإلسالمية، فلم يراعوا والقهر، وأن يسفكوا
أمساؤهم بالنص القرلين قد أقاموا يف القدس، أو كانت هلم صلة هبا بشكل  والعديد من الرسل واألنبياء ممن وردت

 وحيىي، وصا ، وموسى عليهم الصالة وزكريا، ب خر، ومنهم سيدنا إبراهيم، وإسحاق و يعقوب، وعيسى، أو
  (3).والسالم

إليها كثري من األنبياء واملرسلني،  املقدسة، واليت بُِعث فيها وهاجر رسل هبذه املدينةإلا  هناك ارتباط لألنبياء وال
وتوضيحا  على أن  ليصلي هبم إماما ، وليعطي للعام بأسره إشارة اهلل  ومجع اهلل فيها األنبياء عندما ُأسري برسول

 .هؤالء الرسل مجيعا  على قلب رجل واحد، لي  بينهم خالف

 .القدس في المنظور الحضاري: نيالمبحث الثا

وهي مستقرة يف عقل وقلب املسلم، منذ أن كانت أوىل القبلتني وثالث احلرمني  املدائن وزهرهتا، القدس حاضرة
ومسرى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهي مبكانتها اإلسالمية وتارخيها يف االجتماع الديين واإلنساين، تبوأت  

 .سلمني يف مشارق األرض ومغارهبامكانة مقدسة عند كل امل

                                           
 .06عبد اهلل ناصح علوان،ص .اإلسالم والقضية الفلسطينية، د. (1)
 .34عبد اهلل ناصح علوان،ص .اإلسالم والقضية الفلسطينية، د.(2)
وفاء حممد رفعت مجعة، . مجال عبد اهلادي حممد مسعود و د. هـ، د0303منذ آدم عليه السالم حتى سنة " القضية الفلسطينية"الطريق إىل بيت املقدس . (3)

 .36ص 
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وعلى ارض القدس املباركة انطلقت رحلة املعراج حيث عرج بالرسول صلى اهلل عليه وسلم من دنيا الناس إىل لفاق 
السماء تلك الرحلة اليت بدأت باإلسراء من مكة املكرمة موطن البيت احلرام إىل القدس ارض املعاد، فقد كان 

رساالت حيث التقى باألنبياء يف صحبة نادرة انطوى فيها الزمان، واجتمعت على موعد للقاء أصحاب ال
العصور، وتعانقت الرساالت السماوية وانضوت حتت الرسالة ا امعة واخلامتة، اليت أوحى هبا اهلل حملمد صلى اهلل 

املقدس عليه وسلم فحمل بذلك الرساالت السماوية وصان معتقدها، وقام على حفظ مقدساهتا إىل جوار 
 .اإلسالمي

إن داللة هذا يف املنظور الديين لو مغزى عميق، إل فيه إقرار بتعدد الرساالت حتت ظالل الدين الواحد الذي 
ينبغي أن يعتقده كل مؤمن من أن دين اهلل واحد، وإن تعددت الشرائع حبسب متطلبات طبيعة كل رسالة، 

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا  والذي أوحينا )إليهموالعصر الذي نزلت فيه واملكان والقوم الذين أرسل 
 .76:الشورى(إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه

من ملة )والتزامنا  مع هذا املغزى فقد التقى األنبياء يف هذه الرحلة على ركن الدين يف األديان كلها وهي الصالة،
ملا تشتمل عليه ( وداود وسليمان وموسى وعيسى ونبينا حممد عليهم أفضل الصالة وأمت التسليم وامساعيلإبراهيم 

الصالة من الشهادة هلل احلق بالوحدانية والتفرد بالعبودية، وما تقتضيه من استحقاقات اإللوهية، وتوىل اإلمامة 
جاء بكل هذه املعاين مجيعا ، ليخرج الناس  باألنبياء نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم، وأرسى قواعد اإلسالم الذي

من عبادة العباد إىل عبادة اهلل الواحد الديان، ومن ضيق احلياة إىل سعتها ، وتروى كتب السنة عن اإلسراء 
وهي فوق -الرباق-أتيت بدابة)واملعراج، ما يثبت صدق هذا االجتماع النبوي منها قوله صلى اهلل عليه وسلم

أتدري : انزل فصل ففعلت، فقال:خطوه عند منتهى طرِفها، فركبت ومعي جربيل فسرت، فقالاحلمار ودون البغل 
صليت بطور سيناء حيث كلم اهلل موسى عليه السالم، مث قال انزل فصل، فنزلت فصليت، : أين صليت؟ قال

ع يل أتدري أين صليت ؟ صليت ببيت حلم حيث ولد عيسى عليه السالم، مث دخلت بيت املقدس فجم: فقال
 (1) (مهم مث صعد يب إىل السماءأاألنبياء عليهم السالم فقدمين جربيل حىت أ

ولنا يف إمامة حممد صلى اهلل عليه وسلم ما يشري إىل املغزى من وحدة الدين ، واجتماع أتباع األديان السماوية 
ع النيب مع أنبياء اهلل يف على تعاليم هذا الدين الشامل الذي صاغه اإلسالم يف رسالته اخلامتة، وكان يف صني

                                           

 .اسناده صحيح : وقال(0/011)أخرجه النسائي يف سننه، كتاب الصالة، باب فرض الصالة، والبيهقي يف ددئل النبوة ( 1)
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األرض املباركة ويف الرحاب الطاهرة، مثاال  عمليا  ينبغي أن حيذو حذوه أصحاب األديان مجيعا  ليجتمعوا 
 .وليتعايشوا  معا  يف ظالل اإلنسانية املشرتكة

احلدث الذي  ومضت مسرية املسلمني منذ هذا الفتح النبوي للمدينة على للك منذ مقدم النيب الكر  إليها يف
سطرته رحلة اإلسراء واملعراج عنوانا  على املكانة الرفيعة للقدس بعامة واملسجد األقصى خباصة، للك أن اإلسراء 
إىل بيت املقدس يوضح مكانة هذا املسجد، فقد كان اإلسراء منقبة عظيميه هلذا املسجد املشرف بالتقاء وحشد 

رسلني واملالئكة والصالة هبم مأمومني، يؤمهم املصطفى صلى اهلل عليه هذا ا مع الكبري والغفري من األنبياء وامل
 .(1)وسلم ، لدم فمن دونه

منذ للك احلني ترسخت هذه احلفاوة باملدينة لدى املسلمني فقد اصطفى اهلل القدس من بني املدائن مجيعا  لتكون 
رحلة اإلسراء، ومبتدأ رحلة املعراج إىل امللكوت  نقطة االلتقاء، والعالمة الفارقة بني اإلسراء واملعراج، فهي هناية

األعلى حيث التجليات اإلهلية واملنن الربانية، وهو يدل على مسو وقدسية املدينة واقرتاهنا هبذا احلدث دون سواها 
من املدائن األخرى، وما للك إال ملعاين ودالالت متنوعة على مستوى الرسول والرسالة، حري بكل مسلم وكل 

أن يتفهم مراد اهلل فيها، وأن يستدعي القيم املستوحاة منها، ويعيد هلا جالهلا ومكانتها وينأى هبا عن  إنسان
    .اهليمنة والتدني  وطم  معاملها املقدسة

وال ريب أن هذه املنزلة اليت تربزها النصوص من الكتاب والسنة تؤكد أمهية القدس يف التأصيل والواقع  
حلقوق الثابتة للمسلمني فيها، عرب القرون املمتدة للمدينة الضاربة يف عمق التاريخ مبا اإلسالمي، وتكشف عن ا

 عل للمدينة وضعا  خاصا  يف املنظور اإلسالمي، طاملا  اطلع به املسلمون بعد الفتح، يتجلى يف محاية املقدسات 
 .اإلسالمية، واملقدسات اليهودية والنصرانية

                                           

 .  070احتاف األقصا بفضائل املسجد األقصى للمنهاجي السيوطي، ص( 1)
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 رية وداللتها الحضاريةالعهدة العم الثالثاملبحث 
هو، أمر أبا عبيدة بن  76حني توىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه اخلالفة بعد وفاة الصديق رضي اهلل عنه عام 

ا راح، بعد أن فتح قنسرين يف مشال سورية، أن يزحف إىل القدس، وسرّي إىل الشام سبع فرق، خبمسة وثالثني 
بن الوليد و زياد بن أيب سفيان و شرحبيل بن حسنة و املرقال بن هاشم و  ألفا  من ا ند، وسبعة قواد هم خالد

 .قي  بن املرادي و عروة بن مهلهل بن يزيد اخلليل 
وحني وصل أبو عبيدة بن ا راح إىل األردن، بعث الرسل إىل أهل إيلياء برسالة الفاتح املسلم املتضمنة الدعوة إىل 

ا دماؤكم وأموالكم ولراريكم، وكنتم لنا أخوانا  لكم ما لنا وعليكم ما فلن شهدمت بذلك حرمت علين"اإلسالم 
وقد وقع القتال من قبل جيش الروم املرابط يف (. علينا وإن ابيتم كانت لنا ا زية عليكم، وإن ابيتم فالقتال بيننا

 ."ونشبت معركة دامية وملدة عشرة أيام. املدينة
عبيدة، ويف رفقته عبد الرمحن بن أيب بكر، ونفر من األبطال اجملاهدين،  ويف اليوم احلادي عشر أشرقت راية أيب 

فرأوا التسليم، .. ودام احلصار أربعة شهور . فاستقبله املسلمون بالتهليل والتكبري، فدب الرعب يف قلوب الروم
نبيه القس  اجبس، حامال  على صدره الصليب، و وخرجوا إىل أيب عبيدة مستأمنني، يتقدمهم البطريرك صفرنيو 

واشترطوا أن ال يسلموا . فتلقاهم أبو عبيدة بالرتحيب... والرهبان، كل منهم حيمل إجنيال ، فطلبوا الصلح 
فسارت هدنة استمرت إىل أن جاء اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهلل ..  المدينة إال لشخص الخليفة فوافقهم

 .عنه

 عنهما خيربه بذلك، فأشار الرجل الرشيد صاحب البصرية فبعث أبو عبيدة إىل اخلليفة الراشد عمر رضي اهلل
النافذة، والرأي السديد على بني أيب طالب عليه باخلروج، حقنا  للدماء، ورحل من املدينة واستخلف الفاروق 
الرجل الرشيد على بن أيب طالب على املدينة، ونزل اخللفية عمر با ابية وأمر أصحابه أن يبلغوا البطرياق فجاء 
ومعه عدد من األساقفة والقسيسني، وملا انتهوا ملقام اخلليفة قابلهم باالحتفاء واإلكرام مث حتادثوا يف شروط 

 (.1)التسليم

 

                                           

 36عارف العارف،ص تاريخ القدس، ل(1)
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 :نص الوثيقة

هذا ما أعطى عبد اهلل عمر أمري )بسم اهلل الرمحن الرحيم : وقد كتب الفاروق هلم عهدا  اشتهر بالعهد العمري
وسقيمها وبريمها وسائر  ألنفسهم وأمواهلم ولكنائسهم وصلباهنم ،  ن، أعطاهم أمانا  املؤمنني أهل إيليا من األما

من حيِّزها ، وال من صليبهم وال من شيء من  ملته؛ أنه ال ُتسكن كنائسهم وال هُتدم، وال يُنتقص منها وال
وعلى أهل إيليا ، اليهوديضاّر أحد منهم ، وال يسكن بليليا معهم أحد من  ، وال، وال ُيكرهون على دينأمواهلم

فمن خرج منهم فلنه لمن على ،  واللصوصَ  وعليهم أن خُيرِجوا منها الرومَ  يُعطوا ا زية كما يُعطي أهل املدائن أن
ومن أحب من  نفسه وماله حىت يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو لمن، وعليه مثُل ما على أهل إيليا من ا زية

، فلهنم لمنون على (أي صلباهنم)وُصلَُبهم( كنائسهم أي)وماله مع الروم وخيلي بِيَوَعهم أهل إيليا أن يسري بنفسه 
قعد وعليه مثُل  ، فمن شاء منهممن أهل األرضومن كان هبا ، حىت يبلغوا مأمنهم أنفسهم وعلى بَِيِعهم وُصلُبهم

ه ، فلنه ال يؤخذ منهم شيء حىت إىل أهل ما على أهل إيليا من ا زية ، ومن شاء سار مع الروم ، ومن شاء رحل
عهُد اهلل ، ولّمُة رسوله ، ولّمُة اخللفاء ، ولّمُة املؤمنني ، إلا أعطوا  وعلى ما يف هذا الكتاب حيصد حصادهم،

 عبد الرمحن بن عوف وأبو عبيدة بن ا راح، وعمرو بن العاص، وخالد: عليهم من ا زية، شهد على للك  الذي
 .من اهلجرة النبوية املباركة 71ذا يف عام وكان ه (1) (بن الوليد

هذا العهد العمري يشكل حقبة جديدة يف تاريخ زهرة املدائن، إل حيمل يف طياته أصول املواثيق اإلنسانية الدولية، 
مبا م تعهده البشرية من قبل مبا تضمنه من حفظ السلم واألمان، وحرية املعتقد والدين والتعايش والتسامح بني 

فني، وتشريع املعاهدات وإلزام الفاتح املنتصر باحرتام املغلوب، وعلى هدى االلتزام بقدسية التعاليم املختل
اإلسالمية، وجتسيدها يف الواقع العملي عاش املسلمون يف القدس وحرروا أهلها من نرب االستعباد والظلم الذي  

لنصرانية أن ميارسوا شعائر دينهم، وأن حيتفظوا كان يعيشون فيه قبل الفتح اإلسالمي ، ومكنوا أتباع اليهودية وا
حبريتهم الدينية حتت حكم اإلسالم، بل إن املسلمني التزاما  بتعاليم دينهم عملوا على محاية حق املعتقد الديين 
لليهود والنصارى شأنه شأن احلق يف احلياة والكرامة، وكان التسامح هو أساس العالقة بني املسلمني واليهود 

يَا أَيوَُّها الَِّذيَن لَمُنوْا ُكونُوْا قَووَّاِمنَي لِلَِّه ُشَهَداء بِاْلِقْسِط َوالَ )رى على أرض القدس اعتمادا  على قوله تعاىلوالنصا
ال  )،8املائدة(َخِبرٌي مبَا تَوْعَمُلونَ  َ ْرَِمنَُّكْم َشَن ُن قَوْوٍم َعَلى َأالَّ تَوْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو أَقوَْرُب لِلتوَّْقَوى َواتوَُّقوْا اللََّه ِإنَّ اللَّهَ 

                                           

 م0979دار املعارف ( 4/619)تاريخ الطربي(1)
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يِن وَمَْ خُيْرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن تَوبَورُّوُهْم َوتوُ  َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن مَْ يُوَقاتُِلوُكْم يف الدِّ ْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ يَونوْ
 .كرام واالحرتام، والقسط أرقى أنواع العدل واإلنصافالرب أرقى أنواع اإل ،  8املمتحنه( اْلُمْقِسِطنَي 

يتجلى للك يف حرص اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه على احرتام األماكن الدينية املقدسة لغري املسلمني 
للك أنه عندما حان وقت الصالة، وكان أمري املؤمنني عمر يزور كنيسة القيامة فعرض عليه البطريرك صفرونيوس 

مكانك صل، فأىب عمر الصالة فيها وصلى على مقربة منها، حفاظا   على : لي داخل الكنيسة قائال  أن يص
خصوصية مكان عبادهتم، وخشية من أن يأيت املسلمون من بعده فيتبعونه يف مسلكه بالصالة يف الكنيسة فيقولون 

هم عليها فشكر النصارى له هذا هنا نصلي حيث صلى اخلليفة، وأماكن العبادة لغري املسلمني ، ويضعوا أيدي
 .(1)الصنيع، وقيل إنه كتب كتابا  يوصى به املسلمني إال يصلى منهم أحد يف الكنسية

ومضى اخلليفة عمر يف إرساء مبدأ حرية األديان واملقدسات إىل أبلغ مدى، وهنج املنهج اإلسالمي يف التسامح 
البيع  -غري املسلمني–فتوحات بأن يرتك ألهل الذمة مع املخالفني، ويقرر أبو يوسف سياسة املسلمني يف ال

والكنائ  يف املدن واألمصار اليت م هتدم، وأهنم يرتكون خيرجون بالصلبان يف أيام عيدهم، فلمنا كان الصلح جرى 
بني املسلمني وأهل الذمة يف أداء ا زية وفتحت املدن على أال هتدم بيعهم وال كنائسهم داخل املدينة وال 

ها، وعلى أن حتقن هلم دمائهم وعلى أن يقاتلوا من ناوأهم من عدوهم ويذبوا عنهم يعين يدافعوا عنهم خارج
وحيموهم، وعلى هدى تلك السياسة متتع غري املسلمني حبرية غري مسبوقة، وعرف كل من باملدينة حقوقه 

ر ا ميع بأهنم أصحاب حق فيها، وواجباته، وعمت أجواء السالم واألمن والعدل بني املقيمني يف املدينة، لشعو 
وأن كل واحد من سكاهنا م ينتقص منه شيء يعود للك لفتح اإلسالم هلا وضمها ضمن البلدان اإلسالمية، 

اليهودية والنصرانية : وسارت على طريق التحول احلضاري كمهد للتعايش السلمي بني أبناء الديانات مله إبراهيم
 .واإلسالم

من بني  اخلطاب اليت زارها اخلليفة عمر بن اإلسوالم يف أهنا املدينة الوحيدة دس ومكانتها يفوتظهر أمهية الق     
وثيقة تسليم  كتب -:منها مجلة من اإلجراءات اهلامة  وقد اختذ فيها اخلليفة يف عهده، املدن العديدة اليت فتحت

 .بالعهدة العمرية املدينة واليت عرفت
  .للمسلمني فيها ا  ومعلما  عبادة بن الصامت قاضي عنّي  -1

                                           

 0961، دار اهلالل 009ص/عبقرية عمر لعباس العقاد(1)
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 (.املسجد العمري)القدس  ببناء املسجد الذي عرف مبسجد أمر -6
وم يغادر عمر رضي اهلل عنه املدينة إال بعد أن تفقد طرقها، واطلع على أسواقها وحاهلا من العمران واالصالح، 

ة واالجتماعية ما  علها من املدن وأمر برتتيب نظامها،وحفظ أحواهلا، واستحدث من النظم اإلدارية والقضائي
لات الشأن واملكانة بني الواليات واألمصار اإلسالمية، وبدا هبا عهدا  جديدا  يليق بوضع املدينة وتارخيها املقدس 
وعم العدل يف جنباهتا ومارس إتباع األديان اإلبراهيمية شعائرهم بطريقة م تعهد له املدينة مثيال عرب تارخيها 

ن خالل التواجد الدائم ألتباع األديان يف سالم وأمان على حياهتم وعقائدهم وقد اختص اهلل القدس الطويل، وم
اعلم أن اهلل سبحانه فضل : ابن خلدونالعالمة املسجد واملدينة بالتشريف مع مكة املكرمه واملدينة النبويه، يقول 

يها الثواب وينمى هبا األجور، واخربنا بذلك من األرض بقاعا  اختصها بتشريفه وجعلها مواطن لعبادته يضاعف ف
 .على ألسن رسله وأنبيائه لطفا  بعباده وتسهيال  لطرق السعادة هلم

كبري من صحابة رسول اهلل  عدد فقد وفد إليها. تعريب املدينة الفتح العمري للقدس عملية إعادة وبدأت منذ
بيت  اهلل صلى اهلل عليه وسلم دفنوا يف ابة رسولالعربية وعدد من صح وسلم، وأبناء القبائل عليه صلى اهلل

 .املقدس
 واستمر للك يف خمتلف العصور صحابة وتابعني وعباد ينقطع جميء القادمني إىل القدس من الوقت م ومنذ للك
 .اإلسالمية

شرتط يف والبد أن نالحظ أنه م يكن لليهود وجود يف القدس عند الفتح العمري هلا ، حىت إن بطريرك النصارى ا
 .عقد تسليم املدينة عدم دخول أحد من اليهود إليها

: الشروط العمرية وأحكامها وموجباهتا وقال(1)يف كتابه أحكام أهل الذمة  _رمحه اهلل _ وقد أورد اإلمام ابن القيم 
 . لقد أخذها العلماء بالقبول مع أهنا م تثبت بسند صحيح

ر انتقلت الوالية على املسجد األقصى إىل املؤمنون باهلل ورسوله صلى وبفتح بيت املقدس زمن اخلليفة الراشد عم
 . اهلل عليه وسلم، وظل اخللفاء يف الدول اإلسالمية املتعاقبة يعتنون ببيت املقدس ترميما  وجتديدا  وجتهيزا  

قدس، وكانت املساجد الثالثة هي افضل بقاع األرض حسبما ثبت يف الصحيحني وهي مكة واملدينة وبيت امل
 .ودفن كثري من األنبياء حواليها السالم اه داود وسليمان عليهمبن ومن الذين جددوا

                                           

(1( )4/0069) 
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 مظاهر احلضارة اإلسالمية يف مدينة القدس: الرابع المبحث 

شيد املسلمون حضارة زاهية يف مدينة القدس تتناسب مع عظمة بيت املقدس، مبا يعرب عن  
ي فيها، وجعلوا جل مههم محاية املعام املقدسة لألديان مجيعا الرتاث اإلسالمي وامتداد العطاء احلضار 

ُقوُلوْا لَمنَّا بِاللَِّه )بقوله تعاىل والسري على ملتهم حيث أمر اهلل جل وعال بالتزام منهج االنبياء والرسل
َنا َوَما أُنزَِل ِإىَل ِإبْورَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَوْعقُ  وَب َواأَلْسَباِط َوَما أُويتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُنزَِل إِلَيوْ

ُهْم َوَرُْن َلُه ُمْسِلُمونَ  ْم اَل نُوَفرُِّق بَونْيَ َأَحٍد مِّنوْ فهي ملتقى األديان وموطن ( َوَما أُويتَ النَِّبيُّوَن ِمن رَّهبِِّ
ا املقدس، ومغزى هذا العاملية يف اجتماع األنبياء وصالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هبم على تراهب

االلتقاء أن يسود التعايش السلمي بني أتباع هذه األديان وفتح املدينة أمام ا ميع، محاية حلق أتباع  
 .كل دين يف ممارسة الشعائر الدينية كمتطلب أساسي للتعدد الديين يف املدينة

ملتعددة يف العمارة والفن واملدارس وقد ترك املسلمون بصماهتم احلضارية عرب تاريخ املدينة، يف اجملاالت ا 
واملساجد واملشايف ، وانطلقت األيدي املسلمة تعمر وتبين وتبدع ملسات مجالية أضفت رونقا  وهباء  على بنيان هذه 
املدينة ويبدو يف اللمسات املعمارية والفنية على املساجد والكنائ  حىت ميكن عدها من التحف املتميزة اليت يزهو 

لعاملي، وهو ما فتح  الباب أمام طمع األوروبيني والصهاينة يف توجيه احلمالت إىل هذه األراضي، هبا الفن ا
 .وتكري  الصراع فيها بدال  من السالم، والرغبة احملمومة يف السيطرة عليها وسلبها من أيدي العرب واملسلمني

فة واآلداب والعمارة، فلن للمسلمني القدح ولمن كانت احلضارة اإلنسانية هي مجاع منظومة العلوم والفنون والثقا
املعلى واإلسهام الواسع، ولعل نقطة البدء فيها هي احرتام وتقدي  أماكن العبادة اليت تعود أصوهلا إىل أيب األنبياء 

 .إبراهيم عليه السالم

نا  أن القدس بصفتها ميدانا  ألماكن العبادة، وموط: بعض جوانب حضارة المسلمين على ارض القدس 
ء اهلل تعاىل، قد مجعت األنبياء واملقدسات يف البقاع املباركة، وقدمت من لألديان السماوية املتعاقبة، ومقصدا  ألنبيا

خالل اجتماع األنبياء الربهان على وحدة الدين، واحتاد املقصد والغاية يف عبادة اهلل الواحد القهار واالجتماع على  
 .كلمة سواء، وإعمار الكون والنهوض باخلالفة عن اهلل جل يف عاله

لفه املسلمون يف القدس يربهن على ضرورة التعايش والتسامح بني أتباع األنبياء، واملؤمنني إن الرتاث الذي خ
بالرساالت السماوية، وأهنم مجيعا  يتكاملون يف رسالتهم الدينية إىل اخللق، وأن كل نيب يكمل ما سبقه من 

ث املكان، وطبيعة األشخاص األنبياء، ويبلغ رسالة السماء إىل األقوام واألوطان، حبسب ظروف العصر وأحدا
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 .املرسل إليهم

لذلك كان حممد صلى اهلل عليه وسلم هو خامتة املطاف يف هذه السلسلة املباركة من األنبياء 
واملرسلني محل خصائص السابقني، وارتبط هبم يف الدعوة إىل اهلل وجاء ليكمل رسالتهم، وحيىي منهجهم ويبلغ عن 

ن مث فلنه أعلنها للبشر كافة أنه يؤمن باهلل ومبا انزل إليه من عند اهلل ، ودعا املؤمنني اهلل مراده يف اخللق والكون، وم
إىل أن يؤمنوا باهلل ويوحدوه وأن إمياهنم ال يصح وال يكون مقبوال  إال باإلميان باملالئكة والرسل والكتب بال تفرقة 

ت السماوية كلها، املتضمن هلا واملبلغ عنها، واحملقق وال متييز بني نيب ولخر، مبا يعىن أن اإلسالم هو مجاع الرساال
ملرادها يف الزمن األخري، الذي نضجت فيه العقول، ورشدت فيه الشخصية اإلنسانية، وبلغت أوجها يف العلم 
والفكر والتطور، وكان من الطبيعي أن يأيت البالغ القرلين صرحيا  عن حقيقة اإلميان الذي يأمر به املسلمني ، 

َنا َوَما أُنزَِل ِإىَل )ة املسلمني وحتمية إمياهنم الشامل والصحيح بالدين الواحدوعقيد ُقوُلوْا لَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُنزَِل إِلَيوْ
ْم اَل نُوَفرُِّق بَونْيَ ن رَّ ِإبْورَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَوْعُقوَب َواأَلْسَباِط َوَما أُويتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُويتَ النَِّبيُّوَن مِ  هبِِّ

ُهْم َوَرُْن َلُه ُمْسِلُمونَ  لَمَن الرَُّسوُل مبَا أُنزَِل إِلَْيِه ِمن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ لَمَن بِاللَِّه َوَمالِئَكِتِه )،763البقرة ( َأَحٍد مِّنوْ
ْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفرَاَنَك َربوََّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصرُي  وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه الَ نُوَفرُِّق بَونْيَ َأَحٍد مِّن رُُّسِلهِ   . 181البقرة(َوقَاُلواْ مسَِ

وعلى وفق  هذا اإلميان تعامل املسلمون مع إخواهنم املؤمنني باليهودية والنصرانية من حيث االحتاد يف املنبع  
ؤمن بدينه حبسب تصوره ومعتقده الشخصي واملصدر السماوي للدين، وتعدد الشرائع، وقبول اآلخر املختلف امل

وإميانه اخلاص به، هذا الفهم اإلسالمي نابعا  من صحة العقيدة وسالمة االجتاه واعتبار األديان السماوية هي 
َنُكْم َأالَّ )مصدر سعادة البشر، قال تعاىل نَوَنا َوبَويوْ نَوْعُبَد ِإالَّ اللََّه َوالَ ُنْشرَِك ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب تَوَعاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة َسَواء بَويوْ

 .30:لل عمران( ُمْسِلُموَن ِبِه َشْيم ا َوالَ يَوتَِّخَذ بَوْعُضَنا بَوْعض ا أَْربَاب ا مِّن ُدوِن اللَِّه فَِلن تَوَولَّْوا فَوُقوُلواْ اْشَهُدواْ بِأَنَّا 

واب رأيه، وال يعاديه فيما خيالفه فيه وعليه فلن كل طرف يتساوى مع الطرف األخر يف إبداء حجته، ويعتقد يف ص
ُقْل َمن يَوْرزُُقُكم مَِّن السََّماَواِت َواأَلْرِض ُقِل اللَُّه َوِإنَّا أَْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى )مبوجب عقيدته وهو ما عرب عنه اهلل بقوله

 .11-10:سبا َعمَّا تَوْعَمُلوَن  ُهد ى َأْو يف َضالٍل مُِّبنٍي ُقل اّل ُتْسأَُلوَن َعمَّا َأْجَرْمَنا َوال ُنْسَألُ 

ويتصل هبذا املنظور القرلين ما أخرب به احلديث عن طبيعة الرسالة احملمدية قال صلى اهلل عليه 
 (أنا أوىل الناس بعيسى بن مر  لي  بيين وبينه نيب واألنبياء إخوة عالت، أمهاهتم شىت ودينهم واحد)وسلم
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  . وأما اإلخوة من األبوين فيقال هلم أوالد األعيان. أمهات شىت  أوالد العالت هم اإلخوة ألب من، و (1)
، فلهنم متفقون يف أصول  معىن احلديث أصل إمياهنم واحد ، وشرائعهم خمتلفة: قال مجهور العلماء 

 . شي من التفاوت، وأما فروع الشرائع فوقع فيها التوحيد

نبياء كاألخوة الذين أبوهم واحد وللك ن كل األأمعناه  بينه املصطفى عليه السالمالتشبيه الذي  وهذا
لصالة ورو كالزكاة واالشريعة اليت هي الفروع العملية   وإمنا الفرق بينهم يفألن دينهم واحد وهو اإلسالم 

 شريعته إلا نكح وكان الزىن يف خ أن يتزوج أخته من البطن اآلخر كان  وز لألففي شريعة ءادم  ، للك 
يف  وكان،يف شريعة شيثاأل ِخ أختُه من البطن اآلخر   البطن مث ُحرم زواجنف   هي مناأل خ أخته التي

 شريعة سيدنا حممد اليت مث يفأنبياء بين إسرائيل فرضية صالتني مث يف شريعة صالة واحده  شريعة ءادم فرضية
حسب  وهذا التغري يف الشريعة على،ضية مخ  صلوات يف اليوم والليلةوأيسرها فر هي أحسن الشرائع 

األديان السماوية  الغلط الشنيع يف قول بعض الناسو واهلل أعلم مبصا  الناس من أنفسهم  احلكمةُ ماتقتضيه 
يَن ِعنَد اللَِّه ):اىلقال اهلل تع.إال اإلسالم وهو الدين السماوي الوحيدصحيح الثالثة فلنه ال ديَن  ِإنَّ الدِّ

ال (  إِلْسالِم ِدين ا فَوَلن يُوْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف اآلِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ َوَمن يَوْبَتِغ َغيوَْر ا ):وقال  (اإِلْسالُم 
َوِإْل قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَ َ يَا َبيِن ِإْسرَائِيَل ِإينِّ َرُسوُل اللَِّه إِلَْيُكم )وقد بشر يب يف قوله تعاىل ، 81:عمران

ق ا لَِّما بَونْيَ َيَديَّ ِمَن التوَّوْ  رَاِة َوُمَبشِّر ا ِبَرُسوٍل يَْأيت ِمن بَوْعِدي امْسُُه َأمْحَُد فَوَلمَّا َجاَءُهم بِاْلبَويوَِّناِت قَاُلوا َهَذا مَُّصدِّ
 ، 3:سورة الصف(ِسْحٌر مُِّبنيٌ 

إن مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بىن )ومن هنا تتجلى عالقة األنبياء ببعضهم قال صلى اهلل عليه وسلم
موضع  (2)سنه وأمجله إال موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، ويقولون ما أحسن هذا لوالبيتا  فأح

فكأنه شبه األنبياء وما بعثوا به من إرشاد الناس ببيت أسست قواعده  (3) (هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خامت النبيني
أن اللبنة املشار إليها كانت يف رأس ابن العريب زعم و . ورفع بنيانه ، وبقي منه موضع به يتم صالح للك البيت 

                                           

 .4376أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب أحاديث األنبياء،ح(1)

أيضا هي القطعة من الطني تعجن وجتبل وتعد للبناء ، ويقال هلا ما مل  بفتح الالم وكسر املوحدة بعدها نون وبكسر الالم وسكون املوحدة (لود موضع اللبنة (2)

اء الدار كامال ، حترق لبنة ، فإذا أحرقت فهي آجرة ، وقوله موضع اللبنة بالرفع على أنه مبتدأ وخربه حمذوف ، أي لود موضع اللبنة يوهم النقص لكان بن

 .ينظر حتفة األحوذي. لود أكمل وضع اللبنة: وحيتمل أن يكون لود حتضيضية وفعلها حمذوف تقديره 

 .4464أخرجه البخاري يف صحيحه،كتاب املناقب،ح( 3)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12815
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الدار املذكورة وأهنا لوال وضعها النقضت تلك الدار، ويظهر أن املراد أهنا مكملة حمسنة وإال الستلزم أن يكون 
لي  كذلك ، فلن شريعة كل نيب بالنسبة إليه كاملة فاملراد هنا النظر إىل األكمل بالنسبة األمر بدوهنا كان ناقصا و 

  ) إىل الشريعة احملمدية مع ما مضى من الشرائع الكاملة

وداللة للك أن األنبياء يشرتكون معا  يف مرياث النبوة وأن الحقهم يتصل بسابقهم وخيلفه يف التبليغ عن اهلل وأن  
م تورث عنهم، ويعىن لاك أن رسالة إمامنا ونبينا حممد مجعت رساالت السابقني وحوت أصوهلا، كتبهم ومقدساهت

وأن مقدسات هؤالء األنبياء السابقني هي مرياث للنبوة اخلامتة، جتدد معاملها وتقدمها يف الشكل الالئق الذي 
اليوم اكملت لكم دينكم )، قال تعاىلانيتناسب مع رسالة الدين اخلامت وجوهر األديان، وطبيعة البشر يف هذا الزم

وقد نزلت هذه اآلية على املصطفى عليه السالم يوم عرفة من (وامتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا
 .السنة العاشرة للهجرة

وتؤكد الوقائع وجمريات احلوادث واألحداث على أن املسلمني كانوا حبق أمناء صادقني على جوهر األديان، حيث 
افظوا على تراثها الديين بشىت معامله وفق ملة إبراهيم عليه السالم وهي احلنيفية السمحة، كما أهنم أعطوا احلرية ح

 ينهم، وإقامة شعائرهم على أساسوأتاحوا الفرصة لليهود والنصارى من خارج مدينة القدس بزيارة مقدسات د
 .محرية املعتقد، وحق ممارسة شعائر الدين حق أصيل يف اإلسال

 :ومن أهم مظاهر احلضارة اإلسالمية يف القدس 
شيد املسلمون طرازا  معماريا  فريدا  يف بيت املقدس، وأولوا عناية خاصة بالصخرة حيث : الفنون املعمارية -7

تشهدان بروعة العمارة اإلسالمية يف العصور املتعاقبة اليت املشرفة واملسجد األقصى، وجعلومها من التحف الفنية 
 .تلت الفتح اإلسالمياليت 

من أجل للك اجتهت أنظار املسلمني إىل وجوب كال من املسجد األقصى والصخرة كل ليات البهاء وا مال 
عليهما، وتفتقت قرائح صناع اهلندسة اإلسالمية عن ابتكارات معمارية، وطرز فنية، ميزت العمارة اإلسالمية عما 

ت األخرى تربهن على خصوصية صناعة العمارة اإلسالمية وتفردها سواها من أشكال العمارة يف األمم واحلضارا
 .70:املؤمنون(فتبارك اهلل أحسن اخلالقني)عن غريها من فنون العمارة األخرى

م يف 397جتدر اإلشارة هنا أن املسلمني قد بنو مسجد الصخرة املشرفة اليت توجد حتت قبة املسجد مباشرة عام 
عد اهلجرة النبوية حبوايل ثالثة وسبعني سنة، ومت هذا البناء بالطريقة اليت تظهر أمهية بداية نشأة الدولة األموية ب

احلدث والقيمة واملكانة اليت حيظى هبما املسجد األقصى وقبة الصخرة باعتبارمها مسرى الرسول األمني والبقعة 
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مروان أن يقوم يف العام الثاين من  املباركة يف الضمري اإلسالمي واإلنساين، وهو ما حدا باخلليفة عبد امللك بن
خالفته بزيارة بيت املقدس، ويأمر ببناء قبة الصخرة املباركة ومسجد الصخرة وجتديد عمارة املسجد األقصى، 
وجعل اخلليفة أمر هذه العمارة للقبة واملسجد شأنا  عاما  من الشؤون اإلسالمية فأرسل الكتب والرسائل إىل الوالة 

صار اإلسالمية ينبمهم بقصة بناء القبة واملسجد ويسأهلم الرأي واملشورة والعون، فسددوا رأيه، يف األقطار واألم
وباركوا صنيعة ومن مث قام حبشد كل اخلربات البشرية من بنائني وصناع وفنانني مهرة لتشييد ما استقر الرأي عليه ، 

باإلشراف على هذا البناء من العلماء  ومت متويل هذا العمل ا ليل خبراج مصر على مدى سبع سنوات، وعهد
 .رجاء بن حيوة بن جود الكندي، ومن املقدسيني يزيد بن سالم موىل عبد امللك بن مروان ، وابين اخلليفة

، الذين وقفوا مشدوهني أمام هذا الصرح (1)وقد نوه بروعة الفنون يف عمارة قبة الصخرة العديد من املستشرقني
دعه املسلمون يف بيت املقدس، من بني هؤالء كريزويل، وهارمتان، وفرجسون، فقد رأوا يف الذي أب ا مايل املتميز

عمارة قبة الصخرة مجاال  لي  له مثال، وسجلوا للك يف أعماهلم الناطقة بتميز قبة الصخرة يف تصميمها ومجال 
 .ائن وهي بلد اإلسالم والسالمنفوشها ودقة ختطيطها والتناسق والتناغم احلاصل فيها، فالقدس حبق هي زهرة املد

ومما يذكر يف اجملال العمراين للمسجد األقصى أن صالح الدين األيويب أحضر منربا  غاية يف الروعة من مدينة 
يف :) حلب، وقد نقش على جوانبه بعض اآليات القرلنية تتعلق باآللان وعمارة املساجد، وإقامة الصالة قال تعاىل

َا يَوْعُمُر َمَساِجَد اللَِّه َمْن ) ،63النور (َأن تُوْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها امْسُُه ُيَسبُِّح لَُه ِفيَها بِاْلُغُدوِّ َواآلَصالِ  بُوُيوٍت أَِلَن اللَّهُ  ِإمنَّ
 .78التوبة(َيُكونُواْ ِمَن اْلُمْهَتِدينَ  َك َأنلَمَن بِاللَِّه َواْليَوْوِم اآلِخِر َوأَقَاَم الصَّالَة َولَتى الزََّكاَة وَمَْ خَيَْش ِإالَّ اللََّه فَوَعَسى أُْولَمِ 

وحرصا  على تراث املدينة فقد بىن السلطان العثماين سليمان القانوين السور العظيم لا األبواب السبعة عام 
 .م وتقع القدس القدمية خارج هذا السور7110

ملدارس، لغرض جليل وهو استعان املسلمون بنظام الوقف اإلسالمي يف إنشاء ا: الثقافة والتعليم  -1
تعليم العقيدة والشريعة وتثقيف العقول وتنوير األفمدة والصدور وتعليم الكتاب واحلكمة، إن الرجل الرشيد 
واخلليفة املثايل صالح الدين األيويب جل  جملسا  يف بيت املقدس وفاوض جلساءه من العلماء األبرار واألتقياء 

                                           

 63ادمويني وآثارهم املعماريه،ص( 1)
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ورباط لصلحاء الصوفية، واجري عليها أوقاف وانشأ املدرسة الصالحية يف  األخيار يف مدرسة لفقهاء الشافعية
  (1)ه188بيت املقدس، بعد حترير القدس من عدوان الصليبني عليها وخصص هلا وقفا  يف سنة 

تطوع باداء مناسك احلج عن احلاكم العادل ولعل من املفيد أن نثبت هذه الواقعة وهي ان رجل  
الدين األيويب، وللك عن لبح اهلدي قال أنه باسم يوسف بن أيوب بن شالي حيث والقائد الشجاع صالح 

رحل عن عمر سبعة ومخسني عاما  وم يتمكن من اداء مناسك احلج ونقرأ يف الكتب أنه ودع أخر قافلة حج قبل 
 ده على احلج،أن يرحل هو بالدموع وم يقبل أن حيج من مال املسلمني وال مال الدولة وهو أيضا بال مال يساع

 .فالرجل قد ضرب املثل األعلى يف الصدق والعفة والنزاهة برغم سلطته وسلطانه

وقد كان  التعليم يف بيت املقدس ال يقتصر على علوم الشريعة وإمنا مجع إليها علوم اللغة واألدب، وأشتمل على 
فَوتَوَعاىَل اللَُّه اْلَمِلُك احلَْقُّ َوال :) قوله تعاىلالرياضيات وبعض العلوم الطبيعية، وهو الذي أشار إليه القران الكر  يف 

ا َأمَْ تَوَر َأنَّ اللََّه أَنَزَل ِمَن السََّماء َماء )، 770:طه(تَوْعَجْل بِاْلُقْرلِن ِمن قَوْبِل َأن يُوْقَضى إِلَْيَك َوْحُيُه َوُقل رَّبِّ زِْدين ِعْلم 
َوانُوَها َوِمَن اْ َِباِل ُجَدٌد بِيٌض َومُحٌْر خمَُّْتِلٌف أَْلَوانُوَها َوَغرَابِيُب ُسوٌد َوِمَن النَّاِس َوالدََّوابِّ َفَأْخَرْجَنا بِِه ََثَرَاٍت خمَُّْتِلف ا أَلْ 

َا خَيَْشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َغُفو  يَا أَيوَُّها )، 18-17:طرفا( ٌر َواألَنْوَعاِم خُمَْتِلٌف أَْلَوانُُه َكَذِلَك ِإمنَّ
فَانُشُزوا يَوْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن الَِّذيَن لَمُنوا ِإَلا ِقيَل َلُكْم تَوَفسَُّحوا يف اْلَمَجاِلِ  فَاْفَسُحوا يَوْفَسِح اللَُّه َلُكْم َوِإَلا ِقيَل انُشُزوا 

 77:اجملادلة(ا تَوْعَمُلوَن َخِبريٌ لَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه مبَِ 

 

 

 

                                           

 (6)القدس يف اإلسالم( 1)
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 :، وفيه مطالبموقف الشرع اإلسالمي في أراضي بيت المقدس: املبحث اخلام 

 :أراضي بيت المقدس وقفية: المطلب األول

املقاصوود إن مقاصوود الوقووف العامووة هووي إ وواد مووورد دائووم ومسووتمر لتحقيووق غوورض مبوواح موون أجوول مصوولحة معينووة، و 
ها استمرار النفع العائد من املال احملبوس للواقف واملوقوف عليه، وفيهوا ضومان لبقواء املوال دة مناخلاصة كثرية ومتعد

ودوام االنتفاع بوه واالسوتفادة منوه مودة طويلوة، ومنهوا صولة لألرحوام واإلنفواق يف سوبيل اهلل لوذا فولن أرض فلسوطني، 
عمور  حيث جعلهواومت افتتاحها هبذه املثابة  وهي والية من واليات الشام وقف  ميع املسلمني ألهنا أرض خراجية

 َعَلى   اللَّهُ  أَفَاءَ  مَّا: )رضي اهلل عنه ملكا  للمسلمني عامة سواء من كان موجودا  وقتها أو م يكن موجودا  قال تعاىل
وِبيِل َكوْي اَل َيُكوونَ َواْلَيَتاَمى  َواْلمَ  ِمْن أَْهِل اْلُقَرى  فَِللَِّه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرىَب   َرُسولِهِ  ُدولَوة  بَوونْيَ اأْلَْغِنيَواِء  َساِكنِي َواْبِن السَّ
قد أشرك اهلل الذين يأتون من بعدكم يف هذا الفيء، فلو قسمته م يبق ملون بعودكم : )وقال رضي اهلل عنه (1)(ِمنُكمْ 

موا  صوحةا قالوه مربهنوا  علوى وممو (2)(شيء ولومن بقيوت ليوبلغن الراعوي بصونعاء نصويبه مون هوذا الفويء ودموه يف وجهوه
فووللا قسوومت أرض العوراق بعلوجهووا وأرض الشووام بعلوجهووا فموا يسوود بووه الثغووور؟ وموا يكووون للذريووة واألراموول : )يقوول

هبووذا البلوود وبغووريه موون أهوول العووراق والشووام وقوود رأيووت أن أحووب  األرضووني بعلوجهووا وأضووع علوويهم فيهووا اخلووراج ويف 
وأيووده بووذلك مجووع موون الصووحابة  (3)(للمسوولمني املقاتلووة والذريووة وملوون يووأيت بعوودهم رقوواهبم ا زيووة يؤدوهنووا فتكووون فيمووا  

والذي رأى عمر رضي اهلل عنه من االمتناع من قسمة األرضني بوني مون افتتحهوا عنودما )وقال أبو يوسف رمحه اهلل 
 ميوع املسولمني، وفيموا رله مون عرّفه اهلل يف كتابه من بيان للك توفيقا  من اهلل كان له فيما صنع وفيه كانت اخلورية 

مجوووع خووووراج للوووك وقسوووومته بووووني املسووولمني عموووووم النفوووع  ماعوووواهتم، ألن هووووذا لوووو م يكوووون موقوفوووا  علووووى النوووواس يف 
األعطيات واألرزاق م تشحن الثغور وم تقَو ا يوش على املسوري يف ا هواد، وملوا أمون رجووع أهول الكفور إىل مودهنم 

 .(4)(اهلل أعلم باخلري حيث كانإلا خلت املقاتلة واملرتزقة و 

 .لذا نستطيع القول بأن فلسطني واملسجد األقصى ملك للمسلمني وكلها وقف هلم

                                           
 (.8)اآلية : سورة احلشر( 1)

 .5/011: شرح السري الكبري( 2)

 .5/011: املصدر السابق( 3)

 .، املكتبة األزهرية5، ط51-08(: هـ571)أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم حبيب األنصاري ت: انظر اخلراج ألبي يوسف( 4)
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 :حكم بيع أراضي بيت المقدس لغير المسلمين: المطلب الثاني

 (3)فضوووال  عووون بيعهوووا للحوووربيني (2)واملسوووتأمنني (1)للوووذميني األراضووويلهوووب مجهوووور علمووواء املسووولمني إىل حرموووة بيوووع 
احملتلووني الووذي يتصووور أصووال  جوووازه عنوود املسوولمني ألن اسووتقرار احلووربيني يف بووالد املسوولمني ال  وووز أصووال  فكيووف و 

بني أراضي فلسطني صدرت الفتواوى صومنذ أن وطمت أقدام اليهود الغا يتصور جواز شرائهم لألرض ومتلكهم هلا،
امووة وحتوورم علوويهم بيووع شوورب واحوود موون هووذا الوقووف موون األفووراد واجملووامع واهليمووات حتووذر املسوولمني خاصووة والعوورب ع

مهما كان املقابل ومون يفعول للوك فقود بواء باخلسوران املبوني يف الودنيا واآلخورة،  املعتدين اإلسالمي لليهود الغاصبني
 :هو( واملسهل للبيع –والوسيط  –والسمسار  –البائع )وبعد البحث يف للك كله اتفقوا يف تلك الفتوى على أن 

 .إخراج املسلمني من ديارهم على ملع -7

 .مانع ملساجد اهلل أن يُذكر فيها امسه وساع يف خراهبا -1

 .متخذ اليهود أولياء، ألن عمله يعد مساعدة ونصرا  هلم على املسلمني -6

 .مؤل هلل ولرسوله وللمؤمنني -0

 .خائن هلل ولرسوله ولألمانة -1

 :واستدلوا على عدم جواز للك باآليت

مثِْ َواْلُعوْدَواِن َواتوَُّقووا اللَّوَه ِإنَّ اللَّوَه َشوِديُد اْلِعَقوابِ  اْلربِّ  َعَلى َعاَونُواَوتوَ : )قوله تعاىل: أوالا   (4)(َوالتوَّْقَوى  َواَل تَوَعاَونُوا َعلَوى اإْلِ
 .وبيع األرض لليهود إعانة هلم على إيذاء املسلمني

ال  وز اإلعانة بأي وسيلة كانت على تسوليط  (5)(اْلُمْؤِمِننَي َسِبيال   لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اللَّهُ  َ َْعلَ  َوَلن: )قوله تعاىل: ثانياا 

                                           
حممد بن أبي بكـر  : أحكام أهل الذمة دبن القيم: هم الكفار الذين رضوا بالعيش وادستقرار يف بالد املسلمني حتت حكم اإلسالم ودفع اجلزمية كاملة: الذميون( 1)

 .5/89(: هـ815)ت( م اجلوزيةبابن القي)بن أيوب املعروف 

 .1/075: ، األم5/005: انظر اهلداية: هم الكفار من أهل احلرب الذين يقيمون إقامة مؤقتة يف ديار املسلمني: املستأمنون( 2)

 .0/181: انظر أحكام أهل الذمة. هو الكافر الذي بني املسلمني وبني دولته حالة حرب ود ذمة له ود عهد: احلربي( 3)

 (.0)اآلية : سورة املائدة( 4)

 (.515)اآلية : سورة النساء( 5)
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 .الكفار من اليهود والنصارى وغريهم من الكفار واملرتدين على املسلمني وبالدهم وأمواهلم وخرياهتم

 (1)(ِديَوُهْم َوأَْلِسوَنتَوُهم بِالسُّووِء َوَودُّوا لَوْو َتْكُفوُرونَ أَْعوَداء  َويَوْبُسوطُوا إِلَوْيُكْم أَيْو َلُكمْ  َيُكونُوا يَوثْوَقُفوُكمْ  ِإن: )قوله تعاىل: ثالثاا 
ظهوووور الكفوووار علوووى املسووولمني مووون أعظوووم املنكووورات وهوووو الشووورك والكفووور بووواهلل وتظهووور الفوووواحش واملظوووام وتضووويع ف

حفووظ الوودين، وحفووظ الوونف ، وحفووظ العوورض، : وهووي الضوورورات الشوورعية الوويت جوواءت شووريعتنا حلفظهووا وصوويانتها
 .فظ النسل، وحفظ العقل، وحفظ املالوح

وإلا كوان هوذا الونص يف السوفاهة  (2)(َجَعوَل اللَّوُه َلُكوْم ِقَيام وا الَّويِت  أَْموَواَلُكمُ  السُّوَفَهاءَ  َواَل تُوْؤتُووا: )قولوه تعواىل: رابعااا 
ىل أن الصووغرى وهووي ضووعف توودبري موون بيووده املووال، حبيووث أنووه يبوودد املووال لسووفهه وعوودم كمووال عقلووه فموون بوواب أو 

َوَمون : )يدخل يف هذا النهي من وصوفهم اهلل بالسوفاهة العظموى وهوي الكفور والشورك واالروراف كموا يف قولوه تعواىل
 .(4)(السَُّفَهاءُ  ُهمُ  ِإنوَُّهمْ  َأاَل : )وقوله (3)(َسِفَه نَوْفَسهُ  َمن ِإالَّ  ِإبْورَاِهيمَ  مِّلَّةِ  يَوْرَغُب َعن

وقد علم كول أحود أن اليهوود  (5)(لَمُنوا اْليَوُهوَد َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا لِّلَِّذينَ  َعَداَوة   النَّاسِ  دَّ َأشَ  لََتِجَدنَّ : )قوله تعاىل: خامساا 
يف هووذا الزمووان قوووم حموواربون للمسوولمني اغتصووبوا بالدهووم ومقدسوواهتم وهنبوووا خوورياهتم وشووردوا أصووحاب األرض موون 

وتسوولطوا علووى املسوولمني يف أقوودس بقعووة عنوود . عراضووهمسووفكوا دمووائهم وازهقوووا ارواحهووم وانتهكوووا اأرضوهم بعوود أن 
املسووولمني فصوووار املسووولمون وبيوووت املقووودس واملسوووجد األقصوووى وسوووائر املسووواجد حتوووت سووولطان هوووؤالء اليهوووود وهوووم 

، خيططون الليل والنهار إلفراغ هذه البالد ممن تبقى مون أهلهوا فكيوف يصوبح تسوليم األرض أو بيعهوا أو وهبهوا هلوم
 .تكون مملكتهم من الفرات إىل النيلوأملهم يف هذا أن 

وأي خيانوة  (6)(َوخَتُونُووا أََمانَواِتُكْم َوأَنوُتْم تَوْعَلُموونَ  َوالرَُّسوولَ  اللَّوهَ  خَتُونُووا اَل  يَوا أَيوَُّهوا الَّوِذيَن لَمنُووا: )قولوه تعواىل: سادسااا 
إىل احملوورم ويوصوول إليووه فهووو  أعظووم موون تسووليم هووذه األرض لليهووود وعليووه فوولن كوول مووا يوصوول إىل اخليانووة ومووا يووؤدي

خيانة وحمرم من احملرمات ال  وز تعاطيه وال فعله وبيع األرض جائز شرعا  إال إلا أدى إىل حمرم وكما يقول الفقهواء 

                                           
 (.0)اآلية : سورة املمتحنة( 1)

 (.1)اآلية : سورة النساء( 2)

 (.552)اآلية : سورة البقرة( 3)

 (.55)اآلية : سورة البقرة( 4)

 (.70)اآلية : سورة املائدة( 5)

 (.08)اآلية : سورة األنفال( 6)
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فلو باع أرض ا يعلم أنه سيقيم عليها مكانا  يشرك فيوه بواهلل ويعصوى فيوه اهلل أو حيوارب  (1)(للوسائل أحكام املقاصد)
أو ليكون ضرارا  على املسلمني وإرصادا  ملن حارب اهلل ورسوله أو تثبيتا  الحتالل العدو لبالد املسلمني  منه دين اهلل

 .وتأكيدا  الغتصابه وأمالكهم ورو للك فال  وز بيعه

 لعون اهلل مون أوى حمودثا  أو: )علوي رضوي اهلل عنوه عون النويب صولى اهلل عليوه وسولم أنوه قوال أموري املوؤمنني عون: سابعاا 
أي تالعوب حبودود األرض الويت حتودد أموالك النواس وغوري ( غوري منوار األرض)، واملقصوود بقولوه (2)(غري منوار األرض

فتلووك اللعنووة جوواءت حبووق موون تالعووب حبوودود األراضووي ولووو قوول، فكيووف مبوون غوورّي والزال . العالمووات الوويت تعوورف هبووا
 .ني بدمائهميغري ملكية أراضي شاسعة للمسلمني رسم منارها الصحابة والتابع

مون اقتطوع شوربا  مون األرض ظلموا  : )قوال رسوول اهلل صولى اهلل عليوه وسولم: عون أيب هريورة رضوي اهلل عنوه قوال: ثامناا 
وهذا الوعيد جاء حبوق مون اقتطوع شوربا  مون األرض فكيوف مبون اقتطوع  (3)(طوقه اهلل إياه يوم القيامة من سبع أرضني

 .تلك األرض املباركة

يف الفقه اإلسالمي باب معروف وأدلته مشوهورة والفقهواء  علوون األمور يف سود الوذرائع  (4)ذرائعباب سد ال: تاسعاا 
 :بالنسبة للبيوع على قسمني

أنووه يسووتخدمه بووني حموورم   عوودم جووواز البيووع إلا غلووب علووى الظوونلهووب فيووه الفقهوواء إىل حيووث الووذي يتعلووق باملشوورتي
 .هو حمرم عندهمف –فضال  عن اليقني الذي رن بصدده  –بأي قرينة 

والذي يتعلق بزمان البيوع مثول بيوع السوالح زمون الفتنوة وبيعوه ملون يقاتول بوه املسولمني، ومنوه موا رون بصودده مون بيوع 
 .األرض زمن االحتالل أو ملن يبيعها للعدو احملتل

 

                                           
 .5/79: خمتصر الروضة ،550 – 5/555: الفروق( 1)

 (.5987)رقم  –باب حتريم الذبح لغري اهلل  –كتاب األضاحي : أخرجه مسلم( 2)

 (.5652)رقم  –باب حتريم الظلم وغصب األرض  –كتاب املساقاة : أخرجه مسلم( 3)

 .هـ5152ض، ، مكتبة الرشد، الريا7، ط595أنظر اجلامع ملسائل أصول الفقه؛ الدكتور عبد الكريم النملة، ص ( 4)
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 :المسجد األقصى والقدس في عيون المسلمين: سادسالمبحث ال

لمني الكربى، حيث مضت السنون واملسجد االقصى بل وفلسطني  إن قضية القدس وفلسطني هي قضية املس
م ، 977 ه7667كلها حتت حكم االسالم حىت طغى اليهود وبغوا واعتدوا واعتمدوا على وعد بلفور عام

وتوافدوا على البالد اعدادا  غفرية واتسع طغياهنم حىت أخرجوا أهل البالد من ديارهم وامتدى فسادهم وطغياهنم 
األقصى ختريبا  وتدمريا ، واخراجا  ألهله منه حىت فزع املسلمون كل املسلمني وزلزلوا زلزاال  شديدا ،  إىل املسجد

وغاروا على مقدساهتم وديارهم على أن اليهود الذين زعموا اهنم ابناء اهلل واحبائه وقد كذبوا فليسوا طائفة 
را  حمرقة ا البغي والطغيان وأدعوا كذبا  وزو مارسو اق ه السالم، وإمنا هم شذال األفخمصوصة وليسوا ابناء لعقوب علي

ُقْل َهْل أُنَوبُِّمُكم )اليهود ليستدروا عطف العام عليهم، وقد جاء وصفهم يف القرلن الكر  بالقردة واخلنازير قال تعاىل
ُهُم اْلِقَرَدَة َواخْلََنازِيَر َوَعَبَد الطَّاُغوَت أُْولَِمَك َشرٌّ ِبَشرٍّ مِّن َلِلَك َمُثوبَة  ِعنَد اللَِّه َمن لََّعَنُه اللَُّه َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجعَ  َل ِمنوْ

، وقد جاء لعنهم القرلن الكر  يف رو من اربعني لية، وجاء استنكار اجملامع (مََّكان ا َوَأَضلُّ َعن َسَواء السَِّبيِل 
عتدين االَثني متثل هذا فيما صدر من قرارات الفقهيه بالتعبري عن االنكار والدعوة اىل ختليص القدس من رج  امل

وبيانات وتأكيدا  لذلك أحب أن أسوق يف ختام هذا البحث بعض البيانات والقرارات الصادرة عن جممع الفقه 
 : اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي حول موضوع القدس وفلسطني ، وللك على النحو التايل

املؤمتر احلادي عشر باملنامة يف مملكة الوحدة اإلسالمية في : شأن ب[ 1(]1/11)89: قرار رقم -
 .م7998( نوفمرب)تشرين األول  79 -70هو، املوافق 7079رجب  64-11البحرين، من 

الثانية عشرة بالرياض يف اململكة العربية  في الدورة القدس الشريف: بشأن (  11/11) 119: قرار رقم -
( سبتمرب ) أيلول  18 – 16هو املوافق 7017رجب  7هو و 7017ة مجادى اآلخر  11السعودية، من 

 .م1444
إىل  7الدوره الثالثة عشرة بدولة الكويت من  أحداث فلسطين وغيرها: بشأن( 7/13) 115: قرار رقم -

 .م1447( ديسمرب)كانون األول   17 – 11هو، املوافق 7011شوال  71
المقدسة والمس بشخص رسول اهلل محمد صلى اهلل بيان حول إقدام متطرفين يهود بتدنيس األماكن  -

 .م1441/ 8/ 17  : املوافق ها 7013/ 7/ 73 : جدة يف  عليه وسلم،
 ها 7018/ 71/7 : جدة يف بيان حول ممارسات سلطات االحتالل ضد المسجد األقصى المبارك،  -

 1447/ 6/1  : املوافق 
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دخول إلى ساحات المسجد األقصى المبارك، بيان حول خطورة إقدام متطرفين يهود على محاولة ال  -
 .1449/ 73/0:   املوافقها 7064/ 17/0: جدة يف 

بيان حول األوضاع في فلسطين وبخاصة االعتداءات على المسجد األقصى المبارك، واألوضاع في  -
من  املدةارقة يف الصادر مبناسبة انعقاد الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر جملسه يف الشالعراق، والصومال، والسودان، 

  م13-64/0/1449
بيان من مجمع الفقه اإلسالمي الدولي حول االعتداء على المسجد األقصى المبارك ومحاولة  -

 1449/ 19/9:   املوافق،7064/ 71/74: يف جدة اقتحامه من قبل العصابات الصهيونية، 
  املوافقا7064/ 1/7: جدة يفبيان حول المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة،  -

19/71 /1448 
 

هبمة عالية، وعناية فائقة، وعمل داؤب، وتصميم على جممع اإلسالمي الدويل باململكة العربية السعودية وجاء 
والعشرين هلذا العام للدفاع واملسجد االقصى حيث أن هذا اجملمع  املوقر قد خصص مؤمتره الثاين ختليص القدس 

الذي يبذل  امحد خالد بابكر / د.وىل أمانته أوهذا لي  بغريبا  على جمل  يتعن املسجد االقصى وعن القدس، 
صا  بن عبداهلل بن / د.جهودا  جباره يف احقاق احلق وازهاق الباطل وفقه اهلل ووفق املخلصني وخنص بالذكر أ

ق الدعاء وخالص فلهم منا صاد محيد رئي  اجملمع و أمام وخطيب املسجد احلرام واملستشار يف الديوان امللكي
 الثناء 

 .إنه ويل التوفيق. نسأل اهلل أن حيفظ أمتنا من كل سوء وأن يهيئ هلا من أمرها رشدا
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 :اخلامته
وبعد  فلن احلديث عن القدس وفضلها ومكانتها وتارخيها إعادة حلديث مستفيض كتبت فيه مقاالت وحبوث 

 .أن كتب وقول ما قد قيل وألفت كتب وال أحسب أن اجتماعنا الستعادة ما سبق
ولذا فلن األفيد يف للك اخللوص إىل نقاط عملية تستمثمر اجتماع هذا احلشد املبارك من أهل العلم  

 :وتتمثل النقاط التالية
مراجعة وإعادة النظر يف فتوى أو قرار منع زيارة بيت املقدس للمسلمني مادامت حتت االحتالل الصهيوين ،  -7

ذ أكثر من أربعني سنة وتغريت أحووال وظروف كثرية وحصلت يف االونة االخرية اجتهادات لقد صدر هذا املنع من
 يف ااخرتاق هذا القرار أعادت ا دل حوله، 

ولذا فلن إعادة النظر يف هذا القرار مهم لينتج عنه إما تأكيد القرار السابق وبيان أن املصلحة ال تزال يف املنع، أو 
 .تربة حىت ال يكون االخرتاق لقرار املنع اجتهادا  فرديا  إعادة النظر إىل مصا  مع

العناية العلمية باملسجد األقصى حبيث يكون املسجد األقصى مشعا  علميا  ينشر العلم الصحيح لي  يف  -1
القدس فقط بل يف فلسطني كلها بل العام اإلسالمي كله، وغياب الطرح العلمي املؤثر جعل املسجد األقصى 

ضعاف النفوس ولوي األهواء فأصبحت تبث منه دروس مغرضة لات أهواء واجتاهات منحرفة  يستغل من بضع
 .وسبب حضورها يف املسجد اأٌلصى هو غياب اإلشراف العلمي واحلضور العلمي الرشيد يف املسجد األقصى 

ات لوي رسو خ ولذلك فالبد من وجود إشراف علمي ووجود دروس تبث من املسجد األقصى بثا  عامليا  لعلماء ثق
 .ويف علماء فلسطني خري وبركة

مساندة أهلنا يف فلسطني ويف بيت املقدس خاصة مبا يعمق جذورهام يف االرض اليت نبتوا فيها ، فال يصح  -6
دعوهتم إىل البقاء يف فلسطني من غري دعم هلم ليواجهوا هم شظف العيش وضيقه ومع نكد املواجهة مع العدو 

 .الصهيوين احملتل
نبغي أن يتبىن اجملمع وجود أنشطة يف داخل فلسطني وداخل بيت املقدس ترعاها الدول االسالمية حبيث ولذلك ي

تكون مددا  ألهل بيت املقدس حلياة كرمية وحتافظ على اهلوية العربية واالسالمية لبيت املقدس؛ كلقامة مدارس 
المي ولن تعجز مدن العام اإلسالمي جمتمعة ودور اجتماعية وأنشطة بلدية وتتوىل تكلفتها الدول يف العام اإلس

 ٍ.عن رعاية مدينة بيت املقدس باجتياجاهتا واحتياجات أهلها

رفوووض االحوووتالل اليهوووودي الغاصوووب لفلسوووطني والعمووول علوووى إخراجوووه مووون كووول شووورب مغتصوووب مووون خوووالل رص  -أ
 .الصفوف وتكاتف ا هود لدى أبناء األمة اإلسالمية
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والدولية للتعريف بالقضية الفلسطينية وأحقية الشعب الفلسوطيين يف أرضوه ومائوه ومسائوه  إقامة املؤمترات العاملية -ب
 .من النهر إىل البحر

دعم الشعب الفلسطيين للثبات يف أرضوه ومقاومتوه للمحتول الغاصوب بكول وسوائل الودعم الوالزم حوىت يوتمكن  -جو
 .من حترير أرض فلسطني

 .لليهود ورفض كافة وسائل التطبيع مع الكيان الغاصبإصدار الفتاوى اليت حترم بيع األراضي  -د

تقوية الشعور اإلسالمي لدى أبناء األمة اإلسالمية بقضية الدفاع عن القدس والعمل على احملافظة عليهوا وأهنوا  -هو
 .جزء من عقيدتنا وكياننا الذي نرفض املساس به أو النيل منه

ادلووووة موووون خووووالل عمرانووووه والربوووواط فيووووه والتعريووووف بووووه عامليووووا  ضوووورورة احلفوووواظ علووووى املسووووجد األقصووووى وقضوووويته الع -و
والتصدي لكافة حماوالت هتدميه لبناء اهليكل املزعوم لدى الصهاينة من خوالل احلفريوات الويت يقووم هبوا اليهوود حتوت 

 .أركانه وأساساته اليت أدت تصدع جدرانه وسقوفه

 
 

آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ، وصلى ، و المستقيمهذا واهلل الموفق والهادي إلى سواء الصراط 
 .اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 ه1436/محرم/ 1
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 سم اهلل الرمحن الرحيمب

 مقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، وآله وصحبه أمجعني، 
 :ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد

املؤمتر، واملتعلق بزيارة القدس من فهذه ورقة أعددهتا، ضمن املوضوع السادس هلذا 
حيث األهداف على اختالف أنواعها، واملشروعية يف ذلك، مع الضوابط العامة، وهي جتمع 

 .بني احملورين األخريين من حماور هذا املوضوع، إذ ال ميكن فصلهما عن بعضهما

هم وال بد ابتداء من التصريح بأنين لست فقيها، وإنين أعرض رأيي مستندا إىل أ
القواعد الفقهية، وبعض اإلشارات القرآنية، والواقع السياسي واالقتصادي ملسلمي فلسطني 
من جهة، وقضية فلسطني وهتويدها ومؤامرة هدم مسجدها األقصى املبارك من جهة أخرى، 

تتداخل فيه املسائل وال ميكن فصل احلكم الشرعي عن الواقع املعيش،  موضوع حساس وفه
 .فرع عن تصوره واحلكم على الشيء

ببعض فضائل املسجد األقصى، فهو مسرى النيب صلى اهلل عليه وسلم، وابتداء نذّكر 
َن اْلَمْسِجِد  : وبسببه بارك اهلل ما حوله من األرض فقال تعاىل ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل مِّ

، وورد  ا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع الَبِصيرُ اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي َباَرْكنَ 
ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد، املسجد احلرام، : "أنه النيب صلى اهلل عليه وسلمعن 

ففي حديث أيب ذر ثاين مسجد بين يف األرض،  هوو  1،"ومسجدي هذا، واملسجد األقصى
: قلت يا رسول اهلل، أي مسجد وضع يف األرض أوال؟ قال: الغفاري رضي اهلل عنه قال

أربعون سنة، : كم بينهما؟ قال: مث أي؟ قال املسجد األقصى، قلت: املسجد احلرام، قلت
                                                           

: ، وأبو داود يف سننه برقم(8911: )، ومسلم يف صحيحه برقم(8811: )أخرجه البخاري يف صحيحه برقم 1
 .2/91، والنسائي يف سننه، (209)
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فقد صلى قبل املسجد  وهو أوىل القبلتني، 1،"وأينما أدركتك الصالة فصل فإنه مسجد
نذكر حبديث مضاعفة أجور   2ة أو سبعة عشر شهرا إىل أن كان حتويل القبلة،األقصى ست

الصلوات يف املساجد الثالثة، ففي املسجد احلرام مبائة ألف صالة، ويف املسجد النبوي بألف 
 3.صالة، ويف األقصى خبمسمائة صالة

 :تاريخ فلسطني املعاصرعن  ةبسيط حملة

فقد مت احتالل ، يف القرن املاضي القدس وفلسطني حتت االحتالل الصهيوين وقعت
، حني كانت فلسطني حتت 8191فلسطني من دون الضفة الغربية وقطاع غزة عام 

سنة  (وزير اخلارجية الربيطاين)، وبناء على وعد بلفور 8181االنتداب الربيطاين منذ سنة 
، فقد كانت اهلجرة لليهود إىل فلسطني ميّسرة، باقتطاع فلسطني وطنا قوميا لليهود 8181

وهي يف عقيدهتم تشكل أرض امليعاد، واستطاعوا تشكيل قناعات عند أتباعهم بأن من ال 
يهاجر إىل األرض املقدسة فال إله له، وتشكلت العصابات الصهيونية وقتلت وحرقت 

ومت االعرتاف  ،8191وهّجرت الفلسطينيني من مدهنم وقراهم، وتكلل ذلك حبرب سنة 
استمرت يف عدواهنا لتتمدد، فأرض امليعاد يف عقيدهتم هي من ، و "إسرائيل"الدويل بدولة 

النيل إىل الفرات، ويف خطوة ثانية مت احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة واجلوالن وسيناء عام 
8111. 

وضوع وقبل احلديث عن أصل احلكم الشرعي يف معاملة احملتل، واحلكم الشرعي يف م
الشهري جمللس األمن، ( 292)الورقة املقدمة، فال بد من التذكري أن هناك قرارا أمميا هو قرار 

مبا فيها القدس –، حيث الضفة الغربية 9/1/8111باالنسحاب إىل حدود " إسرائيل"يلزم 
الشرقية، وقطاع غزة واجلوالن وسيناء، ومت إرجاع سيناء بناء على اتفاقية كامب ديفيد بني 

                                                           
 (.320: )، ومسلم برقم(9923: )ورقم( 9911: )أخرجه البخاري برقم 1
 (.323: )وغريه، وعند سلم برقم (90: )أصل احلديث عند البخاري برقم 2
 .رواه البزار بإسناد حسن 3
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، ومت إرجاع بعض األراضي األردنية بناء على اتفاقية وادي عربة، وال تزال "إسرائيل"صر و م
ترمي هذا القرار بعرض احلائط، متحدية العامل كله، وهي اليت تفرض سياستها " إسرائيل"

 .باعتبار نفوذها العاملي وتأثريها على السياسات الدولية

 :طبيعة املوضوع

فال ميكن فصلهما باعتبار واقع  لسياسة باملسائل الفقهيةتداخل ايف هذا املوضوع ت
اختالف بني قطاعات إسالمية مهمة يف كيفية التعامل مع عدو حمتل األصل هناك ، و احلال

 ذ يقرر العلماء بأنه إذا احتل شيءحملتلة منه، وهو حكم شرعي واضح إقتاله وحترير األرض ا
وواقع احلال أنه ليست فلسطني اليت احتلت ، أرض املسلمني بات اجلهاد فرض عنيمن 

 فقط، فهناك أجزاء كبرية من دار اإلسالم قد احتلت، قبل سقوط اخلالفة اإلسالمية وبعده،
فليس وها حنن نعيش بالدا متفرقة مقسمة، واملؤامرة اآلن بأن تقسم بلداننا أكثر وأكثر، 

هذا التشتت للمسلمني، وأحيانا فاحلال بئيس حزين، يزيده حزنا السودان الوحيد املقصود، 
 .لعلمائهم، فال جند االتفاق على مسألة مهمة من مسائلهم

ال ميكن لنا حبال أن نفصل احلكم الشرعي عن الواقع، ولكن قبل ذلك كما قلت فو 
عن اهلوى، وعن  االشرعي مستندا إىل أدلة صرحية صحيحة، بعيد ن الرأيال بد أن يكو 

د خري حمض  يف مسألة ما، وال شك أنه ال يوجبه بيان حكم اهللاملصاحل اخلاصة، بل يُقَصد 
اخلري والشر أو املصاحل واملفاسد، وهنا تدخل  وال شر حمض، وتتنازع كثريا من املسائل جوانبُ 
وال بد فهي بذلك من مسائل السياسة الشرعية، القواعد اليت حتكم هذه املصاحل واملفاسد، 

تسهم بشكل غري مباشر يف دعم ض اإلشارات القرآنية اليت أيضا من األخذ بعني االعتبار بع
 .راه يف املسألةأالذي  الرأي

جند املسألة معقدة أمّيا تعقيد، إذ ال نريد حكما نظريا جمردا  -شئنا أم أبينا–ولكننا 
عن الواقع، وال جمرد إلقاء احلكم بعيدا عن تبعاته، وال بد من االعرتاف أن الشأن السياسي 
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شأن زيارة القدس وفلسطني، فيما يسمى بالتطبيع املتطلِّب لزيارة أية سفارة يتدخل يف 
ملن ميكنه دخول فلسطني لنيل تأشرية منها، إذ إن الفتوى الشائعة اآلن أنه جيوز " إسرائيلية"

رية أن يدخل، ويشمل هذا الفلسطينيني احلاملني لبطاقات تؤهلهم للزيارة، من دون تأش
أما من هم سوى . جنسيات ال تتطلب تأشرية لزيارة فلسطني ويشمل كذلك من حيملون

ا لون من ألوان التطبيع مع ذلك فال جتوز زيارهتم لفلسطني ألن الزيارة تتطلب تأشرية، وهذ
 .العدو، ومنهم من حيرم زيارهتا لغري الفلسطينيني

وال بد هنا من أن نذكر مجلة من النقاط اليت متنع أو تؤيد زيارة املسلم لألقصى 
هود أنفسهم يرغبون حبصر هذه القضية وال بد لنا من تذّكر حقيقة أن اليوالقدس وفلسطني، 

يف حرج شديد من أن يسمح  -اليهود–يف الفلسطينيني أنفسهم، لينفردوا هبم، وهم 
لزيارة األقصى، ورمبا يكون املنع من قبلهم قبل أن يكون من للمسلمني من جنسيات خمتلفة 

 .جراء فتاوى شرعية، أو مواقف رمسية من دول إسالمية

 :بحثنيوسأقسم ورقيت إىل م

م زيارة القدس وهي أستعرض فيه أهم ما ورد عند العلماء املعاصرين يف حكو  ،األول
 .حتت االحتالل

ة اليت تدعوين إىل رأي مؤيد لزيارة األقصى أبني فيه بعض اجلوانب الواقعيو  ،الثاين
والقدس وسائر فلسطني، ضمن ضوابط أعرض هلا باختصار، وأخريا اخلامتة والنتائج 

 .والتوصيات
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 المبحث األول

 أهم اآلراء المعاصرة في حكم زيارة القدس تحت االحتالل

مة لزيارة األقصى لغري تكاد تركز فتاوى األفراد واجلمعيات والروابط واهليئات احملرِّ 
الفلسطينيني على الشأن الساسي املرتبط بالتطبيع، حيث يذهبون إىل أن طلب التأشرية 
وزيارة السفارات والقنصليات شكل من أشكال التطبيع، وتأكيد لشرعية االحتالل، ودعم 

اجز وتزول احلو اقتصادي له، وأنه مع مرور األيام سيصبح األمر عاديا بالنسبة للمسلمني، 
النفسية والكراهة بيننا، وسيصبح احتالل األرض أمرا عاديا، وهم يردون على ما ورد من أدلة 
تبيح الزيارة، ويؤكدون على مبدأ اجلهاد واملقاومة، وأن القدس وفلسطني ال حترر بالسياحة، 

 .بل بالدم والنضال

شيخ الدكتور أقواهلم املباشرة يف املوضوع، ومنها قول العلى باختصار  أرّكزوهنا 
إن  بعدم شرعية زيارة القدس واألقصى يف الوقت الراهن، وقاليوسف القرضاوي، حيث أفىت 

اإلسالم يفرض على املسلمني أن جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم، السرتداد أرضهم املغصوبة، وال 
ذا يقبل منهم أن يفرطوا يف أي شرب أرض من دار اإلسالم، يسلبها منهم كافر معتد أثيم، وه

أمر معلوم من اإلسالم للخاصة والعامة، وهو جممع عليه إمجاعاً قطعياً من مجيع علماء األمة، 
وهذا احلكم يف أي جزء من دار اإلسالم، أيًا كان  .ومذاهبها كافة، ال خيتلف يف ذلك اثنان

موقعه، من بالد العرب أو العجم، فكيف إذا كان هذا اجلزء هو أرض اإلسراء واملعراج، 
أوىل القبلتني يف اإلسالم، وثالث  ،ومربط الرباق، ودار املسجد األقصى الذي بارك اهلل حوله

 .! املساجد العظيمة اليت ال تشد الرحال إال إليها؟

إن هذا يؤكد وجوب اجلهاد والقتال يف سبيل اهلل واملستضعفني من الرجال والنساء 
أوطاهنم، والدفاع عن محاهم، واسرتداد ما  والولدان، وإذا قصر املسلمون يف اجلهاد للذود عن
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اغتصب من ديارهم، أو عجزوا عن ذلك لسبب أو آلخر، فإن دينهم يفرض عليهم مقاطعة 
 :عدوهم مقاطعة اقتصادية واجتماعية وثقافية لعدة أسباب

: اجلهاد، وقد قال اهلل تعاىل إن هذا هو السالح املتاح هلم، والقدر املمكن من: أوهلا
  ُْكم َباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعْدوَّ الّلِه َوَعُدوَّ   َوَأِعدُّوْا َلُهم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن ُقوٍَّة َوِمن رِّ
، فلم يأمرنا اهلل إال بإعداد املستطاع، ومل يكلفنا ما ال طاقة لنا به، فإذا سقط (10: األنفال)

: ا أبًدا ما نقدر عليه، ويف احلديث الصحيحعنا نوع من اجلهاد ال نقدر عليه، مل يسقط عن
 . متفق عليه" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"

إن تعاملنا مع األعداء ـ شراء منهم وبيًعا هلم، وسفرًا إىل ديارهم ـ يشد من : وثانيها
 أزرهم، ويقوي دعائم اقتصادهم، ومينحهم قدرة على استمرار العدوان علينا، مبا يرحبون من
ورائنا، وما جينونه من مكاسب مادية وأخرى معنوية ال تقدر مبال، فهذا لون من التعاون 

َوَتَعاَوُنوْا َعَلى  : على اإلمث والعدوان، قال تعاىل معهم، وهو تعاون حمرم يقيًنا؛ ألنه تعاون
 .(2 :املائدة) اْلبرِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَوانِ 

إن التعامل مع األعداء املغتصبني استقبااًل هلم يف ديارنا، وسفرًا إليهم يف : وثالثها
ديارهم، يكسر احلاجز النفسي بيننا وبينهم، ويعمل ـ مبضي الزمن ـ على ردم الفجوة اليت 
 حفرها االغتصاب والعدوان، واليت من شأهنا أن تبقي جذوة اجلهاد مشتعلة يف نفوس األمة،
، حىت تظل األمة توايل من واالها، وتعادي من عاداها، وال تتوىل عدو اهلل وعدوها احملارب هلا

ُكْم َأْوِلَياء : املعتدي عليها، وقد قال تعاىل   َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَّ
( طبيعية)جعل العالقات بيننا وبينهم : ، أي(التطبيع)، وهذا ما يعربون عنه بـ (8: املمتحنة)

مسنًا على عسل، كأن مل يقع اغتصاب وال عدوان، وهم ال يكتفون اليوم بالتطبيع 
 . االقتصادي، إهنم يسعون إىل التطبيع االجتماعي والثقايف وهو أشد خطرًا
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إن اختالط هؤالء الناس بنا، واختالطنا هبم، بغري قيد وال شرط حيمل معه : ورابعها
أضرارًا خطرية بنا، وهتديًدا جملتمعاتنا العربية واإلسالمية، بنشر الفساد والرذيلة واإلباحية اليت 

( اإليدز: )ربوا عليها، وأتقنوا صناعتها، وإدارة فنوهنا، وما وراءها من أمراض قاتلة فتاكة، مثل
رمسون خططهم وهم قوم خيططون هلذه األمور ختطيطًا ماكًرا، وحيددون أهدافهم، وي.. وغريه

 .لتحقيقها خببث وذكاء، وحنن يف غفلة الهون، ويف غمرة ساهون

فريضة يوجبها الدين، : هلذا كان سد الذرائع إىل هذا الفساد املتوقع فريضة وضرورة
 . وضرورة حيتمها الواقع

ســــياحة إىل دولــــة العــــدو ويف ضــــوء هــــذه االعتبــــارات يــــرى القرضــــاوي أن الســــفر أو ال
( السـياحة الدينيـة)ـ حرام شرًعا، ولو كان ذلك بقصـد مـا يسـمونه فلسطينلغري أبناء الصهيوين ـ

أو زيــارة املســجد األقصــى، فمــا كلــف اهلل املســلم أن يــزور هــذا املســجد، وهــو أســري حتــت نــري 
دولــة يهــود، ويف حراســة حــراب بــين صــهيون، بــل الــذي كلــف املســلمون بــه هــو حتريــره وإنقــاذه 

ما حوله إىل احلظرية اإلسالمية، وخصوًصا أنه يتعرض حلفريات مستمرة من أيديهم، وإعادته و 
ون أن يقيمــوا هــيكلهم مــن حولــه ومــن حتتــه ال نــدري عواقبهــا، إلــا يــدري هبــا اليهــود الــذين ينــو 

 .(90: األنفال)  َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر الّلُه َوالّلُه َخْيُر اْلَماِكِرينَ  على أنقاضه 

إىل املسجد األقصى، ونشتاق إىل شد الرحال إىل رحابه املباركة، فإن  إننا مجيًعا حننّ 
الصالة فيه خبمسمئة صالة يف املساجد العادية، ولكنا نبقي شعلة الشوق متقدة حىت نصلي 

بعد حتريره وما حوله، وإعادته إىل أهله الطبيعيني وهو أمة العرب _ إن شاء اهلل_فيه 
 . واإلسالم

: يريد أن يكسب أجر مضاعفة الصالة يف املسجد األقصى ويستطيع املسلم الذي
أن يشد رحاله إىل املسجد النبوي الشريف، فإن الصالة فيه بألف صالة يف املساجد العادية، 

 .أي أن أجرها ضعف أجر الصالة يف املسجد األقصى
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بل يستطيع أن يشد رحاله إىل املسجد احلرام الذي هو أفضل بيوت اهلل على 
ئة ألف صالة فيما ا، والصالة فيه مبتعاىلاإلطالق، وأول بيت وضع يف األرض لعبادة اهلل 

 .سواه إال املسجد النبوي واملسجد األقصى

املسجد  ومعىن هذا أن الصالة يف املسجد احلرام مبكة املكرمة تعدل مئيت صالة يف
األقصى، فمن اشتاق إىل املسجد األقصى اليوم فليطفئ حرارة شوقه بالسفر إىل املسجد 

نصابه، ورد  النبوي باملدينة، أو املسجد احلرام مبكة، حىت ميكن اهلل األمة من إعادة احلق إىل
 .(3، 9: الروم)  َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن ِبَنْصِر اللَّهِ  األمانات إىل أهلها 

ويؤكد القرضاوي أن الزعم بأن السالم قد حل حمل الصراع بيننا وبني بين صهيون، 
هو زعم ال يقوم على ساقني، والقدس مل ترد إلينا، بل ال زال قادة الكيان الصهيوين يعلنون 
من أن القدس هي العاصمة األبدية لدولتهم، وال زالوا يزرعون املستوطنات من حوهلا ويغريون 

معاملها، وال زال املسجد األقصى حتت رمحتهم، أو قسوهتم، وال زال الالجئون الفلسطينيون 
 .. وال زال.. وال زال السالم املزعوم كله يف مهب الريح، وال زال.. مشردين يف األرض

ِلَيْهِلَك  يب األرض، فكيف وهو مرفوض شرعًا هذا لو قبلنا مبدأ السالم مع مغتص
 .(92من اآلية: األنفال)  َعْن َبيَِّنٍة َوَيْحَيى َمْن َحيَّ َعْن َبيَِّنةٍ َمْن َهَلَك 

وقريبا من هذا أفىت علماء فلسطني يف الداخل واخلارج، وتكاد تكون بعض العبارات 
فجاء على لسان متشاهبة، مما جيعلين أجزم بأهنم تبنوا فتوى االحتاد العاملي لعلماء املسلمني، 

حكم زيارة الدكتور ماهر حامد احلويل، رئيس دائرة اإلفتاء برابطة علماء فلسطني حول 
 :املسجد األقصى والقدس بتأشرية صهيونية

احلمد هلل رب العاملني وال عدوان إال على الظاملني والصالة والسالم على إمام 
 اجملاهدين سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد،،،
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اعة مستمدة من فإن املسجد األقصى املبارك له مكانٌة عظيمٌة عند أهل السنة واجلم
ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيال ِمَن اْلَمْسِجِد الَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد : قول اهلل تعاىل

، (1: سـورة اإلسـراء) السَِّميُع اْلَبِصيرُ  األقصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن َءاَياِتَنا ِإنَّه ُهوَ 
وهذا ما يؤكد وجوب اجلهاد والقتال يف سبيل اهلل واملستضعفني من الرجال والنساء والولدان، 
واملسجد األقصى، وإذا قصر املسلمون يف اجلهاد للذود عن أوطاهنم، والدفاع عن محاهم، 

لسبب أو آلخر، فإن دينهم يفرض واسرتداد ما اغتصب من ديارهم، أو عجزوا عن ذلك 
 ...عليهم مقاطعة عدوهم مقاطعة اقتصادية واجتماعية وثقافية و
: من اجلهاد، وقد قال اهلل تعاىلوهذا هو السالح املتاح هلم، والقدر املمكن 

 َِباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبه ُكمْ َعدْ  َوَأِعدُّوْا َلُهم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن ُقوٍَّة َوِمن رِّ   وَّ الّلِه َوَعُدوَّ
 .متفق عليه" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: "، ويف احلديث الصحيح(06: األنفال)

واملقاطعة بكل أشكاهلا نوع من اجلهاد، وعلى رأسها عدم زيارة املسجد األقصى وهو 
 .حتت نري االحتالل الصهيوين

الصهيوين الغاصب، لغري أبناء فلسطني وعليه فإن السفر أو السياحة إىل كيان العدو 
أو زيارة املسجد األقصى، ( السياحة الدينية)حرام شرًعا، ولو كان ذلك بقصد ما يسمونه 

فما كلف اهلل املسلم أن يزور هذا املسجد، وهو أسري حتت نري دولة يهود، بل الذي كلف 
 .وما حوله إىل عزة اإلسالم املسلمون به هو حتريره وإنقاذه من أيدي يهود الغاصبني، وإعادته

 :يوذلك ملا يل

إن فلسطني مبا فيها ذرهتا املسجد األقصى املبارك هي أرض وقف إسالمي، قد احتلها  -أ
يهود وهم أعداء اهلل تعاىل، واحلكم الشرعي املرتتب على ذلك هو وجوب حتريرها من 

يليهم من املسلمني دنسهم، وهذا فرض عني على كل أبناء فلسطني، وفرض كفاية على من 
 .إىل أن يتم التحرير بإذن اهلل تعاىل

اعتبار مآالت األمور وما يرتتب عليها من التطبيع مع االحتالل الصهيوين، وإقراٍر له  -ب
 .على احتالل القدس واملسجد األقصى وباقي فلسطني واعرتاف له بشرعيته
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اسرتداد القدس وحتريرها، وفق تغليب األصلح للمسلمني، واألقرب إىل حتقيق غايتهم يف  -ج
فإذا تعارضت مفسدٌة مع مصلحٍة ُقدِّم دفُع " درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل: "قاعدة

 .املفسدة غالًبا

يشهد لذلك أيًضا مجلة من املواقف يف حياة الصحابة والتابعني وأعالم األمة اليت تؤيد  -د
الحتالل الصهيوين، كما أصل لذلك وتؤكد عدم جواز الزيارة للمسجد األقصى وهو حتت ا

عثمان رضي اهلل عنه برفضه الطواف بالبيت احلرام وهو بقرب منه وشوق إليه وكان حتت 
 .أيدي املشركني

وعليه فإن رفض زيارة املسجد األقصى وهو حتت االحتالل الصهيوين هو رفض للسيادة  •
للهيمنة الصهيونية، وحماربة الصهيونية عليه، وعدم اعرتاف بالشرعية الصهيونية، وإنكار 

للتطبيع مع العدو الصهيوين، وتقطيع للمصاحل الصهيونية، وسد خلطر كبري قد جير على أبناء 
 .األمة اإلسالمية، ودرء ملفاسد عظيمة تلحق قيم ومبادئ ونفسية األمة

قاء ويف الوقت نفسه فإن عدم الزيارة يُبقي على استمرار حالة العداء للعدو الصهيوين، وإب
جذوة اجلهاد قائمة حاضرة بني أبناء األمة، حىت حترير املسجد األقصى واسرتداد احلق 

 .املسلوب

 :وهذا يتطلب

تربية أبناء املسلمني على أن القدس أرض إسالمية وال جيوز التفريط فيها، وغرس  .1
 .حب اجلهاد يف نفوسهم؛ لتحريرها من أيدي الغاصبني

للمجاهدين من أهل فلسطني، حىت يستطيعوا الصمود تقدمي الدعم املادي واملعنوي  .2
يف وجه أعدائهم، والتصدي هلجمتهم الشرسة على األرض واملقدسات، ومتكينهم 

 .من الثبات على أرضهم

 واهلل تعاىل أعلم،،،

وقريب من هذا ما أصدرته جلنة إفتاء اجلامعة اإلسالمية بغزة، لكن اجلديد يف الفتوى 
اخلتام نقول بأن زيارة األقصى للصالة فيه حترم على املسلمني من ويف : "ما جاء يف آخرها

غري الفلسطينيني إذا جاؤوا قاصدين تلك الزيارة، أما إذا جاء شخص من املسلمني لزيارة 
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أقاربه أو أصهاره يف فلسطني، مث اصطحبوه للمسجد األقصى للصالة فيه، دون أن يكون 
 ".أو ما شابه، فإننا ال نرى بأسا يف ذلك، واهلل أعلمهلذه الزيارة أي مغزى سياسي أو ثقايف، 

 .ويؤكد هؤالء بأن هذه الفتوى قدمية، وممن قال هبا بعض شيوخ األزهر وعلمائه
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 املبحث الثاين

 املشروعية وضوابطها

ال شــك أن مــا أورده العلمــاء الرافضــون لزيــارة األقصــى والقــدس وهــي حتــت االحــتالل 
مستندة إىل الواقع السياسي، وبالـذات موضـوع التطبيـع، ومـا قـاموا بـه من أدلة هي يف الغالب 

مــن رد علــى بعــض مــا أورده اجمليــزون، وذلــك مــن زيــارة النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم ملكــة وهــي 
حتت االحتالل، أو زيارة األقصـى وهـو حتـت االحـتالل الصـلييب مـن قبـل بعـض العلمـاء، فهـي  

 .كلها قابلة للدراسة والنقد

أجتــاوز معظــم هــذه املســائل، وأرّكــز كمــا رّكــز املــانعون، علــى اجلانــب السياســي ولعلــي 
والثقــايف العــام املــرتبط بالزيــارة، وال بــأس بعــرض بعــض اجلوانــب الشــرعية مــن األدلــة واألحــدا  

 .تدليل على جواز الزيارةالتارخيية اليت تصلح بشكل مباشر أو غري مباشر لل

 :ر اليت هي أقرب إىل القواعد واألسسال بد من بسط بعض األمو  قبل هذاو 

إن موضــوع حتريــر فلســطني وكــل أرض إســالمية مغتصــبة أمــر ال نقــا  فيــه وال تنــازل،  .8
وحني يتم تناول الفتوى يف موضـوع الزيـارة فهـو لـيس بـديال عـن مشـروع التحريـر العـام 

 .الذي هو واجب على األمة كلها، ويبقى أمانة يف أعناقها

إن وجــود معاهــدات ســالم مــع العــدو الصــهيوين أمــر مرفــوض، وهــو الــذي يــؤدي إىل  .2
حـــني تعـــيش األمـــة مرحلـــة يف زمـــن تغيـــب فيـــه اإلرادات احلقيقيـــة، تطبيـــع العالقـــات، 

ويكــــاد يكــــون هنــــاك حتكــــم عــــاملي يف السياســــات العامليــــة مبــــا فيهــــا العربيــــة الغثائيــــة، 
من خالل الواقع الذي  إن أمكن حتقيقها وهذا ال شأن له مبوضوع الزيارةواإلسالمية، 

 .نعيش

وكــذلك األمــر يف شــأن الــوالء والــرباء فهــو غــري قابــل للحــوار وال التنــازل عنــه، هــذا يف  .9
زمــن الســلم فكيــف وقــد احتــل هــؤالء األرض وقاتلونــا يف الــدين وأخرجونــا مــن ديارنــا 
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لـوالء والـرباء، وال ؟ فموضوع الزيارة أيضا ال عالقة له مبوضـوع ا!وظاهروا على إخراجنا
يقـــّرب عـــدوا وال يبعـــد صـــديقا، بـــل قـــد يـــراد مـــن الزيـــارة التأكيـــد علـــى كـــره العـــدو مـــن 
خالل رؤيته وهو حمتل، ورؤية األقصى وهو حزين، مما يرتك األثـر يف الـنفس أن نتطلـع 

 .إىل اليوم الذي حنرره فيه

أمــر ال بــد مــن  موضــوع التوعيــة الفكريــة والثقافيــة ضــد احملتــل ومــن يدعمــه مــن النــاس .9
التأكيــــد عليــــه، وال أرى أنــــه يتــــأثر بالزيــــارة، بــــل أرى أن الزيــــارة تدعمــــه، فحــــني أمســــع 

تصـميمي علـى كرهـه وحتريـر بالعدو شيء، وأن أراه أمامي حمتال لألرض فهـذا يزيـد يف 
 .األرض منه

ورد يف بعض هذه الفتاوى ما يشري إىل أن احملتل ميلك األرض واملقدسـات، وهـذا أمـر  .3
، فهـــو حمتـــل لـــيس إال، واألرض واملـــال واملقدســـات هـــي لنـــا، ومـــن هنـــا جـــاء يف خطـــري
 .، فهي هلم رغم إخراجهم منها.."للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم: "اآلية

يشـــبهون أرض فلســـطني بلـــد اإلبـــل نعلـــم خمططـــات العـــدو الصـــهيوين، فهـــم 
 -فلسـطني–فهـذه األرض وإذا شـبع وارتـوى متـدد، .. الذي إذا عطش وجـاع انكمـش

كما يسمون أنفسهم وتتقلص وتنكمش ( شعب اهلل املختار)تتسع وتكرب إذا سكنها 
 .إذا هجروها

 :وال بأس من التعرض لبعض النقاط اليت أجد من خالهلا جواز الزيارة

، وذلـك مكـة وهـي حمتلـةالنيب صلى اهلل عليه وسلم وصحبه رضـوان اهلل علـيهم دخول  .8
إن قال البعض هذا ليس احتالال فهي أرضهم، فهل رأينـا أن النـيب يف عمرة القضاء، و 

 ؟!صلى اهلل عليه وسلم استثىن من الزيارة األنصار ومل يسمح هبا إال للمهاجرين

ــــارة بعــــض العلمــــاء لألقصــــى وهــــو حتــــت  .2 ــــى اجمليــــزين يف موضــــوع زي إن رد احملــــرمني عل
 د بشأن الغزايل وابن تيميةاالحتالل الصلييب أمر ال ميكن حصره، فقد ردوا على ما ور 

، ورمبــا يكــون الــرد صــحيحا مــن حيــث التحقيــق التــارخيي، ولكــن وغريمهــا، رمحهمــا اهلل
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األمــر أكــرب مــن ذلــك، فــنحن نتحــد  عــن أمــة بأكملهــا، فهــل تركــت زيــارة األقصــى؟ 
صــحيح إن الصــليبيني قــد حولــوا األقصــى إىل حضــرية خنــازير، ووضــعوا الصــليب علــى 
قبــة الصــخرة، ولكــن ال يوجــد أي نــص يــدل علــى أن العلمــاء منعــوا مــن زيــارة املســجد 

 .فقط أو الصخرةحبدوده املعروفة، وليس املسجد القبلي 

 .ال يوجد ما يشري إىل منع زيارة احلرم املكي إبان احتالله من قبل القرامطة .9

املتــابع للفتــوى يســتنتج مــا يريــده املغتصــب مــن تكــريس أن قضــية قلســطني هــي شــأن  .9
ســــمح للفلســــطيين  ال إســــالمي، وهــــذا أمــــر خطــــري جــــدا، ومــــن هنــــا، فــــأن يُ فلســــطيين

 .للقضية بدخول األرض احملتلة دون غريه حتجيم وتقزمي

شــرية، كثــري مــن الفلســطينيني ال ميلكــون البطاقــات الــيت ختــوهلم دخــول أرضــهم دون تأ .3
مبـــاح، بينمـــا غـــري العـــدو  اتســـفار إحـــدى رية مـــن فهـــل حصـــول الفلســـطيين علـــى تأشـــ

ورمبــا حيمــل بعــض املســلمني جنســيات ال تتطلــب تأشــرية لــدخول  ؟!الفلســطيين ممنــوع
 ؟!يوجد تطبيعاألقصى، فكيف أمنعهم من الزيارة وال 

الــدعم النفســي للفلســطينيني أمــر ال يســتهان بــه، وال أدري كيــف جعــل املــانعون زيــارة  .1
ورمبــــا يكــــون العكــــس هــــو ! األقصــــى والقــــدس أمــــرا ســــلبيا علــــى نفســــيات اجملاهــــدين

يف األقصـــى،  نيون إخـــواهنم مـــن شـــىت اجلنســـيات وهـــمالصـــحيح، حـــني يـــرى الفلســـطي
عامليـــة يشـــعرهم بعامليـــة األقصـــى، و ملـــدين، فهـــذا مبنظـــر هـــو أقـــرب إىل احلـــرمني املكـــي وا

القضـــــية، لـــــيعلم اليهـــــود أن األقصـــــى لكـــــل املســـــلمني، وأن املســـــلمني مجيعـــــا يفدونـــــه 
 .بدمائهم وأرواحهم

إن مـا يريـده العـدو هـو أن ننسـى فلسـطني واألقصـى، ولعلنـا مبثـل هـذه الفتـاوى املانعــة  .1
شـىت بقـاع األرض إىل األقصـى  من الزيارة نساعده على أمنيته، فحضـور املسـلمني مـن

 .تذكري بالقضية وباالحتالل
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تعــرض املــانعون يف فتــواهم ملوضــوع الــدعم االقتصــادي الــذي حيصــل عليــه العــدو جــراء  .1
–هذه التأشريات، ويف املقابـل نقـول إن هنـاك دعمـا قويـا للفلسـطينيني، حـني أشـرتط 

م، وال يشـرتوا ويـأكلوا إال علـى الزائـرين أن ال ينزلـوا إال يف فنـادقه -وهذا مـن الضـوابط
 .الدعم االقتصاديمن متاجرهم ومطاعمهم، وهم أحوج إىل هذا 

مــا أثارتــه بعــض الفتــاوى مــن تطبيــع ثقــايف أمــر غــري وارد، بــل رمبــا يكــون العكــس هــو  .1
الصــحيح، وحنــن ال نتحــد  عــن غــري امللتــزمني دينيــا، فهــم يــزورون فلســطني ويــذهبون 

بــل األمــر هنــا موجــه إىل امللتــزمني دينيــا بــأن تكــون  بنيــة الســياحة وال ينتظــرون فتــوى،
 .الزيارة ثقافة موجهة إىل التحرير واإلعداد، ال الرتفيه واالستجمام

 األقصـى والضـفة الغربيـةتربية روحية وفكرية حيصل عليها مـن يـزور أزعم بأن يف الزيارة  .80
لــــع رؤيــــة األقصــــى وهــــو حــــزين، والتطوهــــي حمتلــــة، حيــــث نقــــل الصــــورة ل خــــرين، و 

 .وحتمل املسؤولية يف ذلك ،التصميم على حتريرهو 

هـــل فلســــطني وحـــدها األرض اإلســــالمية : وهنـــاك ســــؤال عـــام لطاملــــا ورد علـــى البــــال .88
مـثال، فهـي أيضـا  إسـبانيا احملتلة؟ ملاذا حنـرم زيارهتـا وهـي حتـت االحـتالل وال حنـرم زيـارة

ضـــوع فلســـطني خمتلـــف وأوروبـــا الشـــرقية، فـــإن قيـــل إن مو  الصـــني واهلنـــد؟ وكـــذا !حمتلـــة
حيــث األقصــى، وحيــث العــدو الســرطاين، فــاجلواب أن احلكــم الشــرعي ال يفــرق بــني 

 .أرض وأخرى ما دامت إسالمية، واألصل ثبات احلكم يف أهنا كلها أراض حمتلة

 واهلل تعاىل أعلم وأحكم

 وصلى اهلل على نبينا وحبيبنا حممد، وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين



 

 الدورة الثانية والعشرون 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 

 

 

 األهداف، واألحكام الشرعية: زيارة القدس
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  بسم اهلل الرمحن الرحيم

 المقدمة
ً بيعجججي  ا سقجججي  ب قسجججد   ً بعجججي  ا للمسجججاد اى مجججة مظيمجججة اإلسمجججة نجججر اطسجججرتب ظامجججي م

ًمسنب المسلمسنب نهجا والجة القبل جسن ًبيعجي ب ا يلج  المسجادسنب ا جيمر الرج ًبعجي  ا جت 
ً ظزات ًات ها  :وبدسي خيلدا من اد  م ًبع المساد اى مة بيلمساد الر والهي ون الذي 

ا  مجن اقسجد  ظجل مسجلتب اهلل سبريمي ا  يلة جًا  :نقجيل بنا ل ذلج  اجًز ينا الذجذ ي واسح ُسجبحرا
ججنح  ساي ساججُي م   ً لاججُي ل ُم اح ماججي را ظح ججة الذججذ ي بايًا د  اىا حما ججا  ججًاات  س لاججة الماسح د  الرا ججا  ججنا الماسح ً   ي  مججب  ابحججد    لاججسحر  ما سججا

ًاً ًبيع مبسمجي مرمجد  ب(1)اطس ًبيعجي   خجً رج  ( مجلة اهلل السجي اسجلت)اوضيف الة هذا ال
ًريل سلسي ًرجيل سال سلجة  ر جة مسجياد ) :رس   يلب نسي المسلمسن الة شد ال ال  شجد ال

ًات:المسجاد اوضجيف المسججلمان . م فج  السججي( امسجادي هججذاب اى مججة داالمسجاب الرجج
ًسة وهمسجججة للمسجججاد اى مجججةمجججن  سجججيدات اشججج ا  الجججة  سرسجججيً المشجججياً ب مجججً ال جججي

بسمة مبسي القالسجة االف لسجة نجر  ًاا  داب ام  يال  ىمً اهللب االش يئً ال  بدسةب اطسميمسة
ًج زس ي سضرً  ميدسليب ال ااي للمساد اى مة للمر  نسي سجي "ب امن لت سس عع نلسس

رمجد و". ا سا  نملاا نسيب االممشً وًض المرشً: نقيلب مبر اهلل ان مي نر بست المقدس

ً  ب ااطسجااً سلسجي امجد الفج ن ااىزمجيتب اوبا دااد نجدن هت هجذا الجاازإل اطسمجيمر سلجة ال رج
ًسججً المسججاد اى مججة ا خلسمججي مججن وي اا ججداًب ا مججدً الخعججي  الججدسمر اججن  ل ر

ًسن ابجير سن اجن ال لجت  القدس امقدسي هي نر امسع برد المسلمسن اا اهاا سلسهمي زائ
ً ب امايهدسن اسيظمسن ومجب  مرجاً ب اىهمسة هذا الماضجاإل ا داسج يب عم ي نر ااا

ًهجي اوشجدهي نجر اا  مجي الم يمجً ًاإل بسن الدسيميت السمياسة اوخع  لخعجً االرج ر ب الم
ًائ الذي اإلجف الفظجً ااطاجرت االمجيل االسسيسجة لخدمجة المشجًاإل المجهسامر ب سلراطس

ًضمي امقدسي مي  . ل هاسد القدس اار رل و
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ًسي نر القضسة الفلسعسمسة - ًظزا مرا ًظزا   شغل م ًاإل الة ب ا شغل القدس م اسداً الم
ًبر اطسرمر ًاإل اسيئل ممهيب المس ا  المرلر اال   :االدالر ا س خدت نر هذا الم

ًسة ااطاجرت ااال  مجيدب الفظً ا الجدسن نجزاد اىمجً ب السسيسجةب نضجر اجن القجا  ال سجظ
ًاسججة  اضججاري لججد  المسججلمسن ومهججي هججر اىًض االججاعن االقضججسة اال قسججد  االشجج يً اال

ًامجة ل مجةب االمداً ًبجيعب اهجر ال جز  االظ ًرجيل اال ًاد شجد ال ًرلجة لمجن و المجن ب اهجر ال
ً  اعل  الامينب ا ف خلف ال غاً االاهيد ًاد اآلخ  .اهر بي  لمن و

 

 :هدف الدراسة 

سلة بسين وهمسة المساد اى مة ااىسس الدسمسة ال ر  يمت السهي مظيمة القدس نجر  
ً  ارظمهي لمن اس عيإل ًائسلرب اقسد  المسلمسن ابسين وهداف الزسي  ًغت االرج رل اطسج

 .لهي
 

 : مشكلة الدراسة 

ًائسلر ً   رججت االرجج رل اطسجج افججت ب امججدمي ا  ججت القججدس ا المسججاد اى مججة المبججي
ً  سلسهمججي مججن الزهججيد اال بججيد اال لمججيً نججر ال ججيلت اطسججرمر بشججظل اججيت ب سمججيبسع الزسججي

ًبر االفلسعسمسسن بشظل خيص ًمجاا مجن ب نأغلقت نر اااههت اىبجاا ب االاعن ال  ار
ًدري من الزمنب سلة ون بد ًسن نر هذ  اىمجة مجن المر  نسي  ًخيت الغسا ومي مسمع م

ًاججيب المججيً اسيسججة ا ججيد  ً  المسججاد ب مججن داخججل الججاعن اخي ان ججيا   ججداا سلججة زسججي
ا أظسججد ب ا مظسججمهت مججن ماااهججة االرجج رلب اى مججة االمججر  نسججيب اداججت  هججل القججدس

ًامجة اشجما  ًضهت لس سشجاا بظ نمجمهت ب ممجي ورجد  خرنجي بجسن ال لمجيًب ممادهت نر و
ً  المسجاد اى مجةب مؤسدال ً   عبس جي مجع ال جداب امجمهت الم جيًض لزسجي اجيز  . بيا بجي اا 

ً  السججاسن لسسججت  عبس ججي مججع السججاينب اا فمججي الججة سشججظيلسة   خججًان الججة رظججت زسججي
ًاسججة ًف ضججد  خججًب الد ًاسججة الججداً ب ا امبمججي الا ججاف مججع عجج ممججي  ججدممي نججر هججذ  الد اا 
ًنسن نر ب االسايبر ًار الة الع اداامي سلة مبجذ ب خدمة المساد اى مةاالااا  الش
ًابعسن ب الخرف ًامي االمج ًار سمج  نجر خدمجة مسج ًاإل لمي هجا اساجيبر ا شج ً  الم ا 

ً  . نسججيب ضججمن خعججاات املسججة ممججي مججداا الميًمججي اىاججرً مججن اال اججيهسن سلججة  جج اا 
ًس ةب اون سفظًاا ايلمسجيب االخ رف ًناا مرلسجي بمجي سرقج  مقيمجد الشج اسمإلجًاا ب اس مج
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ىن المسجاد اى مجة ب نساإلفاا عي يت اىمة للميل  ال يتب يً ادسد لاا  مي اىلستبممإل
 .بأمس الرياة سلة امسع المسلمسن

    

 : نضيئل القدس االمساد اى مة
ًسة الة مي للمساد اى مة مجن نضجيئل نهجا اجًز ال بوامع نقهيً اىمة الة مً ال ي

جًا  ب  ابحجد    لاجسحر  ماجنا :سبريمياان نضلي هذا سقال اهلل ب س ازو من ال قسد  ينا الذجذ ي واسح ُسجبحرا
ججنح  ساي  مجج ساججُي م   ً لاججُي ل ُم اح ماججي را ظح ججة الذججذ ي بايًا د  اىا حما ججا  ججًاات  س لاججة الماسح د  الرا ججا  ًاًيالماسح ً  اطسجج انججر  ب(1)سججا
ًضجر اهلل امجي  ًاجي مسجلت اجن ومجس بجن ميلج   ًظبجت "الردس  الذي وخ ًا  ن و سجت بجيلب

 . نًا  بن شسبين"و ست بست المقدسر ة 
ًسً اال ماسً للشسة العيهً بن ايشاً نر اآلسجة  اماسمجي  الاعجي  اايً نر ظ ي  ال ر

ًظمي نسهي لل يلمسن ً  اىمبسجيًسلة اىًض ال ر بي اامجفهي اهلل . هجر وًض نلسجعسن (17) "سجا
ًظهي لل يلمسن" بأمي ًخيً اسش اوًض امنب "بي  .وي خم  ا

ًضجر اهلل امجي - ًسجال اهلل مجلة اهلل السجي اسجلت : " جيلب ايً نر ذل  اجن وميمجي   جيل 
ًهت مجن خجيلفهتب :" ًسن ال سضج ًسن ل جداهت  جيه ال  زال عيئفة من وم ر الة الدسن إلجيه

ًسجال اهلل وسجن هجت  : سهت ومً اهلل اهت ظذل ب  يلااسال مي وميبهت من ىااً ر ة سأ  سي 
ًاي ورمد". ببست المقدس اوظميف بست المقدس:" يل  .ردس  مرس  وخ

ًضجر اهلل امجي  جيل - ً  بجن امجد   ًسجال اهلل مجلة اهلل السجي اسجلت ظجين : اان سم ون 
ًامر نر ". سمظت  رشًان سلة بست المقدس  ت  ا م ان سات القسيمة: "سقال لمي  .الظبسًالعب

ًني اهلل: اسقال ابجن بعاعجة - ً بجة ب بسجت المقجدس شج ًسفسن نجر م ا يلج  المسجادسن الشج
ًااي سلة السميً ًسال اهلل ام   ".الفضلب امم د 

ًنجة اى جيلست ( ه 513) ا يل شمس الدسن المقدسر - نر ظ يبجي ورسجن ال قيسجست نجر م 
 :" ً ً  ااجد سجا هيب اان  ببلد  ام ت الدمسي ااآلخ ًاد اآلخج نمن ظين من وبميً الجدمسي او

ً  ندا ي مفسي سلة م مة الدمسي اادهي  ". ظين من وبميً اآلخ
 .ذظً سي ات الرماي نر م ات البلدان ون بست المقدس م مي  بست اهلل -

ًظة نسي انر  الي   يلة ًا  ب  ا  :امن نضيئل المساد اى مة ون الب ينا الذذ ي واسح بحجد    ُسبحرا
ساُي م نح  ساي  م  ً لاُي ل ُم اح ماي را ظح ة الذذ ي بايًا د  اىا حما ًاات  س لاة الماسحا  د  الرا ًاًيلاسحر  مانا الماسحا  ً  اطس ظان  ب(1)سا

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16131
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ًظة رالي ًظة نسي من بي  والةب الب ىمهي سذا رملت رالجي نقجد ب ظميسة ان رمال الب
العسفججة المبيلغججة نججر ب العسفججة نرججا  الخعججي  ب اججيازت مججي نسججيب نفسججي لعسفججة الجج رزت

 .ال ظ سً
 

ً  ممهي  ًظة المساد اى مة ظ س  :اوسبي  ب
ارمجي  ًظجة برلجال اسسجة السجي السجرت اا  ًظة بمن ملة بي مجن اىمبسجيًب  جت الب ون الب

ًظجة مجن دنجن مجن اىمبسجيً رالجي اواإلجت  لج  ب الداا  سلة اهلل نسي انسمي رالي اممهي ب
ًاً ا ًظيت سس  . لمبر ملة اهلل السي اسلت سلسي امر ي نسي سميمي ل مبسيًالب

ًظجججة: "ا جججيل ابجججن  سمسجججة ً ن ال إلجججست الجججة ب : نجججر خمجججس  سجججيت الشجججيت ا جججد دل القججج
ماي ن سهاي  الي ظح ً باهاي الذ  ر بايًا ماغاي ً  ا اىاًحض  اا سنا ظايُمااح ُسسح اضح اُفانا ماشاي تا الذذ  ًا حماي الحقااح ً   ااوااح ًاف سا االاج

د   : ا الجيب (751) ججا  جًاات  س لاجة الحماسح د  الحرا ججا  جنا الحماسح جًا ع ب  ابحجد    لاججسحر  م  ينا الذججذ ي واسح جة الذججذ ي ُسجبحرا ا حما اىح
سً سُع الحبام  ساُي م نح  ساي  ماي س مذُي ُهاا السذم   ً لاُي ل ُم اح ماي را ظح ًاً  بايًا ً  االس ُلاع ي س لاجة  :ا الي ب(7) سا سحمايُ  اا مااذ اا

ماي ن سهاي ل لح ايلام سنا  ظح ً    اىاًحض  الذ  ر بايًا ً     : ا الب (17)االمبسيًسا ً ي ب جأامح ج جفاة   ااح س ا اايم  ل ُسلاسحماينا الجًا اا
ماي ن سهاي  ظح اًحض  الذ  ر بايًا ً  االمبسيًس لاة اىح ماي   ا الي   يلة ب(17)سا ظح باسحنا الحُقًا  الذ  ر بايًا اا الحماي باسحماُهتح اا اا

ًا    ً  سجبأ   ن سهاي ُ ً   إلايه  ًظة " ا. (71-71)سا ًظجة نجر الجدمسي "الب ًظة نجر الجدسن االب .   ميال الب
ًس   . نسي اظرهمي م لات ال 

:" الجة وهمس جي انضجلي( 73ص )نهذا من رس  الاملة االغيل  اوظد مجر  الخيلجدي 
ًظمي)سن ن ل  ً ( بي ًظيت هذ  اىًض إلجيه ًظمجي غسجً  بسمد سلة اهلل سبريمي ب نب ان جل بي

ًظججة معلقججة غسججً  ًبيمسججة لهججذ  اىًض المبي ًظججة ال مقسججد اال مرججدد اهججذا سججدل الججة ون الب
ًظةب مردد  اال مقسد   . "اهر شيملة لظل ومااإل الب

 

ًبيمسة ًظة ال  :مإليهً الب
ًظة اطسميمسة  -1 ًظة اىخر سة  -2الب ًسخسجة  -5الب ًظجة ال ي ًظجة اال  مجيدسة  -4الب الب

ًظججة االا مياسججة  -3 ًسة -1الب ًظججة الرضججي اغسججً ذلجج ب اابججً امهججي بيلف ججل  ...الب
ًظمي" الميضر ًظة" بي ًاً الب  .ابقيئهي سلة سات القسيمةب لسدل الة  بات ااس ق

ً  الخرنة نر  خً الزمين  . من نضيئل المساد اى مة ومي ريض

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=22&ID=2156&idfrom=3454&idto=3601&bookid=22&startno=16#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=22&ID=2156&idfrom=3454&idto=3601&bookid=22&startno=16#docu
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ًضجة اهلل امجي  جيل ًسجال اهلل مجلة اهلل السجي اسجلت " :ان ابد اهلل بجن راالجة  اضجع 
ًوسر  ت  يل ًوست الخرنجة  جد مزلجت اىًض المقدسجة نقجد : سد  الة  سي ابن راالةب سذا 

ً  مجن المجيس مجن سجدي هجذ   دمت الزالزل االبربلب ااىماً ال إليتب االسياة سامئذ و 
ًوس   .ًاا  ورمد اوبا دااد االريظت امرري اىلبيمر". سلة 

  
ً  الم  ساد اى مة ادالال هي زسي

ً  ام مااججة  ً  المسججاد اى مججة االقججدس انلسججعسن نججر عسي هججي دالالت ظ سجج  رمججل زسججي
ًات الم  لقة  ًسهيرس  ريايت اطمسين االضًا  :بزائ

 .دالالت  ظلسفسي دسمسة -
 ...(سسيسسةب اعمسةب  امسةب اا مياسةب سمسيمسة:)دالالت  ظاسمسة -

ًظزاا الة الدالالت ال ظلسفسة الدسمسة نرسج  ب سن مشظلة المسلمسن الميً اايمة ومهت 
ً  للمسججاد اى مججة ممهججي  الاعمسججة االقامسججة االسسيسججسة  اغفلججاا اججن الججدالالت اىخجج

امرججن ومججري  الفظججً ال قججدي السمججي ون مضججت امسججع الججداي  ال ججيملسن ... ااالا مياسججة
االقجدس ب قامسجة االدالسجة لخدمجة المسجاد اى مجةالة السيرة السسيسسة االاعمسة اال

ًسف ًج  ضسة المساد اى مة من ام  الزاياة سلجة  اىنج  اىاسجع ب الش ا ر ة مخ
 .ااىشمل

الن نلسعسن نر رقسق هي لسست ظل  يئت بذا ي بل هر اًز مجن ظجل ساجد  نسظملجي  -
ً  اظججل المسججلمسنب اسغمسججي الظججن ال سلغسججي ًاإل س مججل  بنهججا مشججًاإل ظججل ال جج ىمججي مجج

 . وا رملهت سسرمهت سلسهيب بمشًااسة الف   اطسرمر ل ًض ال ر وسلماا نسهي
نيلرقسقة ون المساد اى مة ها م مة امبمة نر  ن ااردب المساد اى مة ذا  -

ًمز اقسد  انظجً ًمجز لجاعن مغ مج  ب ذا دالالت  ظاسمسجةب دالالت  ظلسفسة؛ نها  نهجا 
 ً ًس ًمز لرقاب سا   ر ًدادهياها   .  اعمسة ا امسة سا  اس 

 

 ار ة المسلمسن بيلمساد اى مة
ًبع المسجججلمسن بقدسجججهت  ً بيعجججيت ذات ال جججًا  الجججا قة ال جججر  ججج همججي  مامااجججة مجججن اال

 : اهرب او ميهت اشيمهت اهر ار ة خيلد  ال سقع هي إليلت اال مر ل اال غيم 
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 : سرسيً الش يئً االمشياً ال  بدسة ال ظلسفسة ( و
  بيع ال قدي ً  .مسبة سلة ال قسد  –اال

ً بيعججي  اقججدسي   ً بجيع نججر هججذ  الريد جة ا ًاج ال جر ا لججت املسججة اال ًاً االم جج م اجز  اطسجج
لجا لجت سظجن لبسجت المقجدس مجن الفضجسلة غسجً هجذ  اآلسجة : مقدسي ب نقجيل ورجد المجريبة

ًد ذظجً ًظجة نسجي مرققجة امضجيافةب ا جد ا ً  رالجي نيلب مدسمجة  لظيمت ظينسة ىمي سذ با
ًست  ً ن الظ ًظة نر الق  .القدس انلسعسن بمسمسيت اىًض المقدسة االمبي

ًسن همي -  : مقف وميت هذ  المقعة ىم
ً بججيع ال قججدي لججسس ىهججل نلسججعسن نرسجج -7 بججل لامسججع المسججلمسن مججن مشججيً  ب ون اال

ًبهجججي ً  اااسججج ةب اىًض امغي ًهت مجججن ب نيلمسجججؤالسة ظبسججج ً  اال اجججت اغسججج ا شجججمل ال ججج
 .المسلمسن

ًضجان ب القدس وًض المرشً االممشً-2 نفر القدس سامع المجيس انسهجي سرشجًان اس 
ًضر اهلل امهي ومهي  يلت سي مبر اهلل ان مي نر بست : "للرسي ب اان مسمامة بمت س د 

 .ارمد اوبا دااد". ا سا  نملاا نسيب وًض المرشً االممشً: نقيلب المقدس
ا من ال قسد  ً بيع هذ  الدسيً بيل قسد  اطسجرمسة ب ابمي ون سات القسيمة سم ل اًز ظين ا

ً بيعي    بدسي    .ا
 بيع   بدي ً  :وهمهيب سبًز نر اد  وماً: ا
ًا - ب نأمجبرت القجدس والجة القبل ججسنب اسج قبل المسجلمان بسجت المقجدس سج ة اشجً شجه

ًمسن  .ا يل  المسادسنب ا يمر الر
غج  نسجي نجيا بً ر  المبر ملة اهلل السي اسلت الجة ال  بجد نجر المسجاد اى مجة اً  -

ًظ ة نسمي ساا  ًظ ة نسي   دل خمسميئة   .ال
ً  المساد اى مة نقيل ملة اهلل السي اسجلت - ًرجيل سال سلجة :" ر  الة زسي ال  شجداا ال

ًاتب امسادي هجذا االمسجاد اى مجة :  ر ة مسياد ًي امسجلت " المساد الر سقمجد )البخجي
 (.ال بيد 

مجن :" نقجيل مجلة اهلل السجي اسجلتب رج  ًبع السي السرت المساد اى مجة بمميسج  ال -
ً  من المساد اى مة غفً لي مي  قجدت مجن ذمبجي ًاا  ورمجد اابجن خزسمجة "وهل براة وا ام

ًداً  .ان وبر الد
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ًابعسن نججر سججبسل اهلل -  ججيل مججلة اهلل السججي : المقججست نججر مدسمججة القججدس لججي  ججاا  المجج
ًس:"اسججلت ًسن ل ججداهت  ججيه ًهت مججن ال  ججزال عيئفججة مججن وم ججر الججة الرجج  إلججيه ن ال سضجج

ًسجال اهلل:  جيلااب خيلفهت اال مي وميبهت من ىااً ر ة سأ سهت ومً اهلل اهت ظجذل  . سجي 
ااججن وبججر سجج سد . م فجج  السججي" ببسججت المقججدس اوظمججيف بسججت المقججدس: اوسججن هججت   ججيل

ًسججال مججلة اهلل السججي اسججلت ًيب سقججال ال سن اهلل اججز ااججل سججسف   الججسظت  ي م ججيذبسجج" :الخججد
ًات ًسش سلة الف ًابعان سلة سجات القسيمجة نمجن . الشيت من ب دي من ال  ميؤهت م ًايلهت امسيؤهت اا 

ًاا  وبججا ."اخ جيً مجمظت سجيرر  مجن سججاارل الشجيت وا بسجت المقجدس نهجا نججر اهجيد سلجة سجات القسيمجة

ًاي القيضر ماسً الدسن الرمبلر المقدسر ا داااد االبسهقر  .205ص  7نر اىمس الالسل ج  وخ
 

 :ا ممهي .ورسيً المشياً ال ظاسمسة(  
 ًي اال قينر ً بيع الرض ًب ة وماًب اال  :هرب اس م ل نر و

ًاج االسجبل . 7 ً  االممجيع  ااىد ًسد لظل مجن المسجاد اى مجة ا بجة المجخ البميً الف
 .   بً ظلهي مسادا   -داممي  744-ااآلبيً بمسيرة  بلغ 

ًسة ال ر   اد سلجة ال مجاً المجررر االمملجاظر اااد مئيت . 2 ًات الا فسة اى  ال قي
ًظر  .ااىماي اال بيسر اال 

ًي. 5  .المسياد ال ر شسدت نر القدس س اد ب ضهي لل هد ال م
ًبعة اال ظيسي رال المساد اى مة . 4  .المداًس االزااسي ااى
ًسن( ج ً بيع السسيسر س م ل نر وم  :هميب اال

ً مججص ال هججد  ال - ًسججة ا مإلججست ال ر ججة بججسن المسججلمسن االممججي ال ججر مججي زالججت  يئمججة ب  م
ً  نججر القججدسب الجة ال هججاد االماا سجج  ا ال ب الججت سخدشجهي الممججي بجل ومججبراا بهججي اججًز

ًام هت ب س ازو من الش   الفلسجعسمر ًسجهت اظج ًسة ظميئسجهت امدا رفإلجت مجن ذلج  ال جي
ًسة ابيد هت سلة ساممي هذاب ظمي  رققجت شجًاعهت بجأ نلجت ب ال سسجظن المدسمجة السهجادار

ً  االرججج رل  سجججدخلهي سهجججادي الجججت سسجججظمهي سهجججادي سال نجججر زمجججن ضججج ف اىمجججة اسجججسع
ًسعيمر الة نلسعسن ًساسيب الب  .ا سلسمهت المقدسيت االبرد  د
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ًظسجججة - ًسجججة ر جججة مهيسجججة الدالجججة ال  ً  الجججدائت االمسججج مً ممجججذ ال هجججد  ال م ب رظجججت ال ججج
د ال جر سملظامهجي ممجذ ال هجد الظم جيمر االسباسجر االمسلمان  يد  اسجيد  نجر هجذ  الجبر

 .سمة 1000ممذ وظ ً من  
 :من اطسريًات لمظيمة المساد اى مة نر اقال المسلمسن  -

ًنقجة  ًنع ما ي بيىذان ب د مجات المبجر مجلة اهلل السجي اسجلت سال ب ون سسدمي برل مي 
سجيً لم مجة امً بن الخعي  رسممي دخل بست المقجدسب نمجد  مجات بجرل مؤذمجي؛ سر

ًاجب الف   ًاً االم  ً  بسجت .  ا ادسدا لم مة اطس االة خعة برل  ااند المريبة لزسجي
ً  ااميً اايمت اوبا ابسجد  اابجد اهلل بجن امجًب المقدس ًس امجن ... ظأبر ذً اوبر ه

ًي الم جججانة  ًاهست بجججن 713هججججب االلسجج  بجججن سججج د 717ال ججيب سن سجججفسين ال ججا بججج هجججب اا 
 . هج 712ودهت

مجلة اهلل السجي )لا  المسلمسن م لقة بيلمساد اى مةب رس   انر المبر امي زالت   -
ًبسة( اسلت ً  ال  ًا نر الازس  .اظين اطسرت مرما

ً بيع مشأ ممذ ناً الداا  ايت  ت امدمي ب   اهلل خي ت اىمبسجيً 170مررإل ان هذا اال
ًسل سسدمي مرمد ملة اهلل السي اسلت اومب  لي و بيإل سؤممان بجي ا ضجرت هجذ  ب اال

ًست االسمة المباسة اسسيسة الخلفيً امجن  جب هت بسرسجين  ً ن الظ اىهداف بمماص الق
ًهي. سلة ساممي هذا  :ا د سب  ذظ

ًسجالي مجن  - ً  اهلل ب مظيمة القجدس االمسجاد اى مجة نجر اقسجد  المسجلمسن ب جد ون وسج
ًات ًبع اهلل بسمهمي بمس ي  غلسإلب سلة المساد اى مة... المساد الر  .ا

ًسججلسسمجج - ابمججيؤهت ىمججيظن ب اداججا هت سلججة ابججيد  اهللب ين المسججلمسن الشججيمل بامسججع ال
ًاهستب ال بيد  ًات الذي بمي  سجسدمي سبج اس اجي سلسجي المسجلمان نجر ظجل ب ممهي المساد الر
اظجل مسجاد نجر اىًض بمجي  اىمبسجيً هجا مقجدس ب اسراجان سلسجي نجر ظجل اجيتب مر 

ُمجانا ُظجَل  ماجنا ب يلل جي  : لقالي   يلةب امد المسلمسن م  باجي  ااالحُمؤح جن ًذ لا س لاسحي  م   مانا الًذُساُل ب ماي ُومز 
ًااماجج ا  ُسججل ي  اا اججيُلااح ساججم  حماي ااواعا حماججي ُغفح ججن ًُ ججده ما ُ  باججسحنا وارا ُسججل ي  الا ُمفاججًا ًُ ُظُ ب ججي  اا ماآلئ ظا  ججي  اا بذماججي ااا  لاسحجج ا اا ًا

 ًُ س ً  الب.الحمام  ً سا  .(213)ق
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 : بلة المسلمسن  -
ا ججد   ججددت ب القبلججة هججر اال اججي  الججذي سأخججذ  الممججلر نججر مججر ي نججر وي مظججين ظيمججت مججر ي

ًهي ون المبر مجلة اهلل السجي  ًد هي المميدً رال  بلة المسلمسن اىالة اسفسد وظ  الًااسيت ال ر وا
ًضجت السجي المجلااتب اسلت ًسجال مجلة اهلل السجي  اإلجلب ا د  ااي سلة بست المقدس ممذ ون ن ال

ًات نر مظة ً  اهلل ب غسسً  بل ي سلة المساد الر  .اسلت سس قبل بست المقدس نر ملاا ي ر ة وم
ًاج - ًاً االم   :م از  اطس

ًبيعججي  ا سقججي  بججسن مظججة االقججدس ابججسن  ًاج  ججد و يمججت  ًاً االم جج س ضجج  ون م اججز  اطسجج
ًاً والجججن الفججج   اطسجججرمر الًارجججر  بالمسجججادسن اوشجججيً ورجججد البجججير سن سلجججة ون اطسججج

للمساد اى مة امد المظين الذي ملة نسي الربس  الممعفة مجلة اهلل السجي اسجلت 
ًاج الذي والن الف   اطسرمر الًارر للقدس  .ا ر  الم 

ً  للمساد اى مة    ظسف اإلف المسلمان اىهداف ال لسي لزسي
ًبجيمرمي مظن المسلمس - ب نا لجي اهلل والجة القبل جسنب ن من  رقس  وهدانهت ون ال اإلسجف 

 .نأمب  مظين  قدسس ا  إلست للمسلمسن نر ال يلت
ً  المساد اى مة ال اإلسف  . المباي ل هداف اىسيسسة لزسي

ًا نجر الفظجً ا - اهجد  طسجرمر ااه مجيت المسجلمسن بجي نجرشغل بست المقدس رسزا ظبسج
 :اامر   المبر ملة اهلل السي اسلت  اال  

ً   ؤظججد وهمسججة بسججت المقججدس ا ااهججت ومإلججيً  :الايمجج  القججالر - ًدت وريدسجج  ظ سجج ا
 :المسلمسن ا لابهت سلسي ممهي 

ًات  :" ججيل مججلة اهلل السججي اسججلت - ًرججيل سال سلججة  ر ججة مسججياد المسججاد الرجج ال  شججد ال
ًي امسلتًاا  البخ" ".امسادي هذا االمساد اى مة  . ي

ًسن ل جداهت  : " يل ملة اهلل السجي اسجلت - ال  جزال عيئفجة مجن وم جر الجة الرج  إلجيه
ًسجال اهلل   جيل ًهت مجن خجيلفهت اال مجن خجذلهت  سجل وسجن هجت سجي  ًسن ال سضج ببسجت :  يه

ًاي ارمد".المقدس اوظميف بست المقدس  .ردس  مرس  وخ
 ًي ًاإل بجسن دالجة الفجًس االجًات :الايم  الشج ا نغلبجت ب ظجين المسجلمان س جيب ان المج

ًهت الجة الفجًس ىمهجت وهجل ظ جي ب الًات نرجزن المسجلمان ً ن بممج ً  ب ابشجً القج نفج
اًحض  أ: يل   يلة.المسلمان ماة اىح اُت ن ر وادح ع   لت ُغل بات  الًُ ل ُبانا ن ر ب ضح لاب ه تح ساساغح ااُهتح م نح با حد  غا
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م سنا  ًُ س  امح ً  اللذي   ل لذي  اىح ُمانا ب مامح م  ًاُ  الحُمؤح ئ ذه سافح ما سااح م نح با حُد اا ُل اا سجُز  م نح  ابح ًُ ااُهجاا الح از  سامحُمًُ مانح ساشاي
ستُ  ً  الًات  الًذر   (. 3-7)سا

 .اهذا اه ميت نر  ظاسن المشياً اطسميمسة الم اهة مرا بست المقدس
 ًسجل سلجة الرظجيت المبر ملة اهلل السي اسلتنر اهد  :الايم  ال ملر ًسيل ال إل بس ب ش

ًسجاال سلجة  سمجً الجًات الجذي ب اظين لبرد الشيت ممجس  نجر هجذا الماجيل ًسجل  رسج  و
ً  بججن وبججر شججمً الغسججيمر ومسججً ب ظججين سبسججع سججلعيمي الججة بسججت المقججدس االججة الرججي

ً  نججر بججرد الشججيت ومفسججهت لممججع ااهججزاا ب سال ون هججذ  الججداا  لججت  مججيدف  بججاالب ال جج
 .ام شيً اطسرت نر بردهت

 ًسجيل  :ساداد ال د  ا سسسً الاسجاش سلسجي ممجي دنجع المبجر مجلة اهلل السجي اسجلت سلجة س
اال جيمر نجر غجزا   بجا  ا بجل اني جي ب اسشسن سلة  خجات الشجيت اىال نجر غجزا  مؤ جة

سامجر اظين ملة اهلل السي اسلت امجد اني جي . اهز رملة  يل ة بقسيد  وسيمي بن زسد
 .ب سسسً اسش وسيمة

  اظيمت سسيسة المبر ملة اهلل السي اسجلت  مفجة الجذظً بم يبجة امجسة سلجة خلفيئجي مجن
امجي اسج قً رجيل المسجلمسن سال ب جد الفج   ب ب د  لمااملة الف   اطسجرمر لهجذ  الجبرد

ًي لهذ  اىًض  .ال م
  :اهد الخلسفة اىال وبا بظً المدس 

 ا ااججي ب سججسً اججسش وسججيمةب دس  نججر بداسججة اهججد امججن واائججل وامججيل وبججر بظججً المجج
ًوسجي مجن القجيد  امجًا بجن ال جيص اوبجا ابسجد  ب الاسش اطسجرمر ني رجي   اظجين الجة 

ًا   .ا  يل الًات نر هذ  البردب لف   بست المقدسب ايمً بن الا
 

ًي  : ال هد ال م
  اامجد  رقج  الممجً ب جد ون  با اامل الف   اطسرمر نر اهد امً بن الخعجي

ًا   يئدا  بدال من خيلد بن الالسد المي  رق  الممجً  جدت ب اسن وبي ابسد  ايمً بن الا
ًي)ل ف   سجلمي  . الخلسفة لسس لت مفي س  القدس من مفًامساس ً  الجبرذ (. رسجبمي ذظج

  ً  .ت(151)ا ت ذل  ب د سب ة اشً ايمي  من الها
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ًسة ساد ون امً بن الخعي  االخلفيً من ب د  لت س قدماا لف   مدسمجة  امن س  بع ال ي
ً  االرجًا  ًسف لمجي لهجي مجن ب وا اس رت مفي سرهي نر امسع الم جي سجا  القجدس الشج

ممي دنجع الخلسفجة ون سسجسً ب وهمسي بيلغة امد ومسً المؤممسن امفاس المسلمسن امس ي  
ً  سلججة القججدس ًسججال سجج يً ني رججي  اامججً بججن الخعججي  سججب مججن المدسمججة سلججة القججدس نيل

ًاًب سلسهججي ًي مظمججر  للفجج   الًارججر نججر اطسجج رسجج   ججالة اقججد ب لسظججان الفجج   ال سججظ
ًسجججة ال جججر سف خجججً بهجججي ب المجججل  بمفسجججي ااقجججد  مجججع مجججفًامساس بيسجججت ال هجججد  ال م

ًسة ًهبين الة مً ال ي  .القسسسان اال
  

 :ال هد اىماي -
ً  اىماسججان وهمسججة القججدس انلسججعسن ًسة  بود اظججيماا خسججً  سججيد  سججبي ة  مججمع ال ججي

ًسن نجر هجذا بل مة نقيت الخلسفة ابد المل  بن مًاان اابمي الالسد ب شسسد مسادسن ظبس
ًايسة هذسن المسجادسنب الماضع اال ميسجة ب ا د رًص المسلمان ممذ ذل  ال هد الة 

ًمة امظيمة مقدسة نر اطسرتب بهمي  .لمي س م ع بي المظين من ر
ًغت  را  ً ن سال ون  دسسة ب سل القبلة نر الشهً السيبع اشً وا ال يمن اشً من الها

ًهتب المظين لت   أ ً نر  لا  المسلمسن ًهت امشجيا ااضج اهي نجر ب بل بقست نجر ونظجي
ًاراا ر ة ن راا القدس اامًاهجي ببمجيً المسجيادب اانجد ب والاسيت اه ميمي هت امي اس 

ب ال لججت نججر ال مججً الججذهبر مججن رسججي  المسججلمسنسلسهججي الججزااً اال بججيد اال لمججيً سمهلججان 
ًهي اطميت وبا ريمد الغزالر  .ولف ظ ي  اطرسيًب رلقة الت 510اظين نسهيب اامدمي زا

  
 :ال هد اىسابر -

ً   مججين ا مججيمسن سججمة ًماججة ب الججت    ججًض القججدس لررجج رل سججا  ن جج رججسن ار لهججي الف
ًسة اىسابسة لهب بيست الرًا  الملسبسة  .تا مدت المد

ً  المسجججلمسن بيلاهجججيد ب امجججي هجججدو للمسجججلمسن رجججيل اال بجججيل ر جججة وايداهجججي سلجججة رإلسججج
ًا نجر  ارسجد الاجسش ااىمجةب ااالس شهيد ا جيت ببمجيً ممبجً ب نل   ماً الدسن زمظجر دا

 .الممً ااالم ميً من وال المر  نر المساد اى مة



03 
 

ًضجججج  ًظججججان مشججججياً المسججججلمسن اسرفججججزان هممهججججت طاججججيد  و ًاً سر هت اظججججين الشجججج 
 :نقيل وردهتب امقدسي هت

 سي وسهي المل  الذي لم يلت الملبين مظس
 ايًت سلس  إلرمة  شظا من البست المقدس 
ًنر وماس  ًت اومي الة ش  ظل المسياد عه

 .نأ ست مر  الدسن وال سب ست ر ة سرًً القدس من إللت الملسبسسن
ًار بسرسججيً مفهججات الاهججيد نججر سججبسل اهلل: امججن اىهججداف - ب القججيئت الججة مبججدو شجج

سذا ار لجججت وًض المسجججلمسن ومجججب  الاهجججيد نجججًض اجججسن الجججة ظجججل مسجججلت :  ضجججمن
ًسة... امسلمة  . ممي دنع القيد  االش ا  للدنيإل ان اى مة الة مً ال ي

 

 :ال هد ال  ميمر -
نبمجة السجلعين ا مجين  بخدمجة المسجاد اى مجة نجر  سيب  سرعسن الدالجة ال  ميمسجة

اها نن سدل الجة اقلسجة البمجيً االرجًص الشجدسد الجة ب اىال الساً المرسع بيلقدس
 . داً المساد اى مة
ًارل الخعً ال  .المساد  اى مة ةم

ًارل ه  :رمً المساد اى مة نر اد  م
 .  ايلمسة الفظً اال قسد... ال مً الذهبر للمساد اى مة

ومججب  ا فججي سسججرمسي لامسججع ب امججدمي ظججين المسججاد اى مججة االقججدس انلسججعسن اقسججد 
ًاس ي ظل مسلت نر ال يلت ًاسي  سرمل  ًاسجة ب المسلمسن اظين الدنيإل امي ااابي  ش نرمل ال

ً  اوخججذا ب مججر  الججدسن اامسججع وبمججيً المسججلمسن ًسجج سلججة ون ا ججع ب الججذسن س سججيبقان ل ر
ًا  سمة   .ت7111المساد اى مة وسس

 

 المساد اى مة  ً  . نضل زسي
ًضججر اهلل امهمججي ًسججال اهلل مججلة اهلل السججي اسججلتب اججن ابججد اهلل بججن امججً  ون ب اججن 

: سجأل اهلل اجز ااجل خجرال  ر جةب سلسمين بن دااد السي السرت لمي بمة بست المقجدس
 باهلل ملظججي ال سمبغججر ىرججد مججن ب ججد اسججأل  بنأا سججي بمججيدف رظمججيسججأل اهلل رظمججي س"
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ً  سال المجر  نسجي ب نأا سي ًغ من بميً المساد ون ال سأ سي ورد ال سمهج اسأل اهلل رسن ن
ًاي من خعسئ ي ظسات الد ي ومي ون ورمد االمسيئر اابجن مياجة اابجن رسجين امجرري الشجسة ًاا  " سخ

 .اىلبيمر
 

ًسضة امي ًريل امضيافة مر  المينلة االف  : شد ال
ًضة اهلل امي   ً ًس ًريل سال : "ون المبر ملة اهلل السي اسلت  يل بان وبر ه ال  شد ال

ًات االمساد اى مة امسادي هذا ًي امسلت". سلة  ر ة مسيادب المساد الر  . ًاا  البخي

ًضججر اهلل امججي  ججيل ًي  ًسججال اهلل مججلة اهلل : "اججن وبججر ذً الغفججي ًمي امرججن امججد   ججذاظ
ًسال اهلل وت بست المقدسب ًسجال اهلل مجلة اهلل  السي اسلت وسهمي ونضل مساد  نقيل 

ًبع ملاات نسجيب السي اسلت ب الجم ت الممجلة هجاب مر  نر مسادي هذا ونضل من و
ًاججل م ججل  ًسججي شججعن الساشججظن ون سظججان لل ً   -ربججل الفججًس –ن مججن اىًض رسجج  سجج

ًا  لي من الدمسي امس ي ًامر االعرياي االبهسقر االريظت امرري اىلبيمر".ممي بست المقدس خس  .ًاا  العب

ً    ججت الفججًض ب اهججذا ومجج  مججي اججيً نججر نضججل المججر  نسججي اون المضججيافة المججذظا
 .االمينلة

ًبي نر مل  ال قسجد  اال بجيد  ً بيع المسلمسن بيلمساد اى مة ظ ر ة ال بد ب ب ابلغ ا
ًسضجة الرج   ًبجع المبجر مجلة اهلل السجي اسجلت المسجاد اى مجة بف ً ا رس    نقجدب ال مج

ًضججر اهلل  ًد اجن وت سجلمة  ومهجي سججم ت ب زااجة المبججر مجلة اهلل السجي اسججلتب امهجيا
ً  مجن المسجاد اى مجة :" ًسال اهلل ملة اهلل السي اسلت سقال مجن وهجل برج  وا امج

ًات غفً لي مي  قدت من ذمبي امي  أخً ًاا  وبجا  ب"وا اابت لي الامةب سلة المساد الر
ً عمر االبسهقجر اورمجد, داااد ًي , اابن مياة االجدا ًي اابجن رجزت اابجن القجست اضج في البخجي االمجا
ًا مججن المججريبة اال ججيب سن ب اامعر ججي مججن هججذا الرججدس  اامججر بججيراججً اابججن  نججسن ظ سجج

ًهت من ال لميً ااىالسيً ًهت ابجد اهلل بجن ب اغس ًماا من بست المقدس سلة مظة ااشه ور
ًت اوهل من سسلسيًب امً ً  .الذي ور ًاي وبا داااد االبسهقر نر السمن الظب  .وخ

ًرجيل اايً - ر جة و جة بسجت المقجدس نأ جيت نسجي  ر جة وسجيت اهجا ب م يذ بجن ابجل اشجد ال
ًفب سمات اسملر ًج ممجي ظجين الجة الشج ً فجع –نلمي خ و بجل الجة ومجريبي  -مظجين م

ًظت:" نقيل  ". ومي م مة نقد غفً اهلل لظت نيمإلًاا مي وم ت ميم ان نر مي بقر من وامي
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ابجيد  بجن المجيمت اشجداد بجن واس ادنمجي او يت نسي من المريبة ر ة اان ي الممسجةب 
 ً  .بااا

ًد اجججن ذي اىمجججيبع ً  ا اهجججا مجججريبر اسجججمي  ابجججين بجججن امجججًا ب ااجججن نضجججل الزسجججي
ًسجال اهلل سن اب لسمجي ب جد  بجيلبرً:"  يلب ال مسمر ًمجي    جيلب  لت سجي  السج  :" وسجن  أم

ًسة سغدان سلة ذل  المساد اسًارانب ببست المقدس  ". نل لي ون سمشأ ل  ذ
ًاي اللسهفر نر ش   اطسمينو  .خ

ًااججع نججر هججذا  - ًات الظ جج  االم امججن نضججيئلي امججد ال لمججيً االفقهججيً مججي سزسججد الججة اشجج
ً  االمجر  نسجيب المضميً نضجر  اجن الاهجيد نجر سجبسل ب مبسمسن وهمس ي اااجا  الزسجي

ً  من دمس المر لسن الة مً ال ماًب اهلل ًس  . ا ر
 

-   ً  :ل رت االر ر  اى مة المسادرظت زسي
 (المؤسدان: ) ال اي  اىالا 

  ً ًوي المؤسد للزسي  :راة ال
ًاسة  اسجج ميدا   ً  المبججر مججلة اهلل السججي اسججلت ااىريدسجج للممججاص الشجج   بالمباسججة اسججس
ًسججال اهلل  بالججة الرججيل لمججي ب ججد مججل  الردسبسججة ا سيسججي   اومججريبي امظججة نقججد اا مججً 

ًظسن  . رت سلعين المش
ً  ل ب امشججًااة بمسججة خيلمججة لمساداى مججة ممدابججة الججة االعججر ممججي سبججسن ون الزسججي

ن سمفججج  ميلجججي الجججة ونجججر نمجججيد  االرججج رل ا  ااال سقجججست بن س امججج  االمجججيظن الفيسجججد وا 
 ا جد. اجً المضجيافنلجي مجن اى ؛مفج  ميلجي نجر مظجة االمدسمجيوبرظت مجن  ؛المقدسسسن

ًرجيل  ًسال ملة اهلل السي اسلت لشجد ال ً  سايًت داا  ال لجة المسجاد اى مجة المبجي
ً  الًاميمسججة ًرججيل سال سلججة  ججر  مسججياد :"نججر ا ججت ظججين نسججي  رججت السججسع ال  شججد ال
ًات امسادي هذا االمساد اى مة ًي امسلت" ".المساد الر  . ًاا  البخي

ًبججع المسججلمسن  ةنمججن زاً المسججاد اى مججة بمسجج ًضججهت ال بججيد  اال  بئججة االسميمسججة ا بأ
ًاي   ًا  امقدسي هت نها ممدا  شج ًات لمجن ذهج  زائج ً  غسجً مشجًااة ارج للسجسيرة  ب الزسجي

 . ااالس اميت اال مسس  اال  يان مع االر رل
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ًاج  مججلة اهلل السججي اسججلتان المبججر  - ًاً الم جج نجج   القججدس ن رججي ًارسججي نججر لسلججة االسجج
ًميمر  . اظيمت القدس  رت االر رل الا

ًسة _  ًضجججة المجججيً اىمجججة ابجججً ال جججي ً هجججياجججدت م ي ًغجججت ا ااهجججي  رجججت ارججج رالت  زسي
 .  مخ لفة

-   ً ًت اججن شججسة اىزهجججً ال ججر  بججسن ون الزسججي للشججج     رمججل دامججي  الججداا  ال ججر مججد
ًا  الفلسعسمر   .  اى مةللمساد  ااامي

ًغجت ومجي  -   ً ً  ال دسد من الداي  االميً المسلمسن للقدس االمسجاد  اال مجة المبجي زسي
ًائسلر  .  رت االر رل االس

ًاي   _ ً  شجج ًا  باججااز الزسججي ًرمن البجج ً  ورسجج  اججيً نسهججي  .ن ججا  الشججسة ابججد الجج ن الزسججي
 .مشًااة بمسة ال بيد  الخيلمة هلل

ً  مشججًاعة بمسججة خيلمججة ا  ن ججا  الدااسججة مرمججد مججر  المماججد ان _ ون  ظججان الزسججي
ن سمفجج  ميلججي الججة ومظججن ا ون سنججر نمججيد  سهادسججة ال سقججست وا مججيظن الفيسججد  س امجج  اى

ال  شجد  "اجً المضجيافمف  ميلجي نجر مظجة االمدسمجي نلجي مجن اىوالمقدسسسن برظت من 
ًات امسجادي هجذا االمسجاد اى مجة ًريل سال سلة  ر  مسياد المساد الرج ًي ًاا  ال"ال بخجي

 . امسلت

 -:داي امسن ايت ممإلمة ال  يان اطسرمر السسد سسيد مدمر سلة
ً  القججدس االمججر  نججر المسججاد اى مججةب ا بي ججي   - و   شججاسع المسججلمسن الججة زسججي

 .لمسلمسن نر القدس االمساد اى مةلمظيم ي نر  لا  ا
ًاإل  يمامر مهمر  جيدً م يب ة اال -   ملفجيت  مظجن  الجة ااجدادر رل  يمامسي ابً ذ

الاميئسججة المرظمججة  سلججةا يد ججي  يمسججؤالس ااججًمججن اججًض  ايازا ججي اام هيظي ججي 
 .الدالسة

ًي - ت ًي ؛سججججال سججججيم  شججججظ ًاسججججة الممجججج ًاًات  بازسججججً الخي ًنججججض بججججرد  ل اجججج
ًائسلسة ال ر  س هدف  هاسد القدس  .اطس

ًي بشججأن القججدس نججر سعججيً ممإلمججة  -   ًسجج  اط مججيل الججازا ًي ب شججظسل ن ًرجج  شججظ
ًاة  ف سل واميليرمر م عل ال  يان اطس  .ي  سلة س

ًاع   ًسد  الرسي  الادسد  )الم  (1111ال دد  2074-1-71الخمسس  –ا
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ًي الدظ اً رمدي ز زا ازسً اى _  ًسجال ا يف المم ً  ال ب الذي اس دل نر ذل  بزسي
ً  ظفجيً مظجة ًنة اهجر  رجت سجسع اجن الجت سم مجع  بملة اهلل السجي اسجلت للظ بجة المشج

ً هي ً هي الايم ة االسجرمسة نجر غجز  ال جر . زسي ًنضي للف يا  ال ر ومد اوبد  ز زا  
  ً ًاضر المر لة ل  مة المبي ًج اى ً  المسلمسن من خي ًت زسي  . ر

ً  مججن _   ًسججمسة وخجج ًي اشخمججسيت  ً   الدااسججة الربسجج  الججة زسججن الججدسن الافجج زسججي
ًب جججيً الماانجج   ًدن المسججاد اى مجججة سججات اى قبلي انججد مجججن ااسججج  بت2072-3-4اى

ًبة  .وا يف القدس امد بي  المغي
 

ً  المساد اى مة   م ل نر ً  سسيسسة لزسي  :همي  ضًا
ً  المسججاد اى مججة  أظسججد املججر  -7 ًبسججة االسججرمسة نججر المدسمججة  الججة الرقججا زسججي ال 

اومهججي  بامقدسججي هي ر ججة س لججت ال ججيلت وامججع ون القججدس لسسججت لقمججة سججيئغة ل رجج رل
ًبهي خص امسع المسلمسن اال  .مسسرسسن نر مشيً  اىًض امغي

ًات الجججسهت االجججة -2 ًنجججع لم ماسجججيت وهلهجججي ادامهجججت نجججر ماااهجججة المجججؤام ً  القجججدس  زسجججي
ً و اهججتلججدسهت  .نسسججيهت نججر مقيامججة اطرجج رل بومرظهججت ً  رجج ً  للمسججاان  بسجج االزسججي

ًاي   ةالسس للساين اااب  .ش
ً  المساد اى مة ممجلرة ا-5  نج تااجدت الممجلرة  ب  مجيدسة مرققجة ىهلمجي اوسجنازسي

إل   .اهللش
ً  ضجججمن الضجججاابع ال جججيلت مرمجججد مجججر  المماجججد  نجججر ما  جججة  -امجججن المؤسجججدسن للزسجججي

 .اطلظ ًامر اطسرت سؤال اااا 
ًسن  اجيالذي   ابجسن راجة المؤسجدسنب   هجذ  المسجألةوشيً سلة اخ رف ال لميً الم يم
  ً  .اودل هتللزسي

ً  القضجيً سجمي سب  ون المبج - ًات ااا مجً امج ر مجلة اهلل السجي اسجلت زاً المسجاد الرج
 ً ًظسن  بسبع للها ً  المش ًار –اظيمت مظة  رت سسع ال ساجاز ون  اب اهجذا دلسجل شج

إل  .مقدت ال يعفة الة الش
ًاً االمر ياسن همي   ميدسي   ابيلسفً سقدت الزائً دامي   - ىهل القدس وا سدخيل وماال للفق

ًبسة   .اوايز نر ريل ماانقة الدال ال 
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 ً ًاسة للزسي  :شًاع ش
ًاار اىماً ال يلسة  -:الة من ازت السفً سلة المساد اى مة ون س

 .نقع للمر  نسي بي ا  ون  ظان المسة   بد-7
ًميم  سسيرةو -2  .المر لسن ال سزاً اىميظن الفيسد  ضمن ب
 .سقست نر نميد  االر رل وال-5
ًي ا  ميد ال دا-4 ًف اىماال نر وماً     .ون س ام  م
 .نسيبسين وهمسة المساد اى مة بيلمسبة للمسلمسن اومي لسس للسهاد ر  -3

 
ًضان: ) اي  ال يمراال   (الم ي
ًضسنمن  ً  را  الم ي  :للزسي

ً  للمايًض الشسة ساسجف  ًضجياي الزسجي ًئسلر ا جيلالق ون : سجاد  رجت االرج رل االسج
ًائسلسة  عبسع ااض  ً  سس ً  للقدس ب أشس ً  االمسلمسن للمدسمة سمج   بالزسي ً  ال  ازسي

ًاسة  بر رلالاس خفف الضغاع ان ا بنر مملرة ال عبسع ًضجياي ب جدت شج اون ة الق
ًاهن ً  المساد اى مة نر الا ت ال ًداد ااا  الاهيد الة اىمجة ال الةاوظد  بزسي سج 

ذا  مً المسلمان ان وداً هذا الااا  نجسن دسجمهت سفجًض الجسهت  المساد اى مة اا 
 -:سة ااا مياسة ا قينسة ل د  وسبي مقيع ة اداهت مقيع ة ا  ميد

الهدف الممظن من الاهيد ها السر  الم ي  لد  امسع المسلمسن نسذا سجقع امجي  ان-7
قججدً السججي مججن ومججااإل الاهججيد مججي م مججاإل مججن الاهججيد ال مقججدً السججي لججت سسججقع امججي وبججدا

 ً  .اىخ
ًا سلججة  ؛ اطرجج رل المججهسامر  يملمججي مججع اىاججداً ان -2 ًاً مججمهت ابس ججي لهججت اسججف شجج

ًهججت اسقججاي داججيئت ا  مججيدهت اهججذا لججان مججن ال  ججيان الججة اط ججت  ًهت سشججد مججن وز دسججي
ًسال  .اال داان ام مسة ال

ًمججيسن ال  يمججل مججع اىاججداً المر لججسن اسجج قبيال لهججت نججر  -5 ًهت  بدسي ًا سلججسهت نججر دسججي اسججف
اسعفججج اججذا  الاهججيد نججر مفاسججميب االججة اىمججة  بسظسججً الرججياز المفسججر بسممججي ابسججمهت

اظلمججة ال عبسججع   مججر ون  ظججان  با  ججيدي مججن ايداهججي بالمسججلمة ون  ججاالر مججن ااالهججي
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ًضججمي اشجج بمي أال ر ججة بسممججي ابسججمهت عبس سججة ظجج ن لججت سقججع اغ مججي  اال اججداان الججة و
 .ميامقدسي 

ًعس -4 ًا   بن اخ رع هؤالً بمي ابأبميئمي بر  سد اال ش ًا ً   رجد   سرمل نجر عسي جي وضج خعسج
ًذسلجة ااطسجقيع ببمي ا هدد ما م ي مي ًائع لفسجيد ب ا مشجً الفسجيد اال امجن بجي  سجد الجذ

ًسضججة سا  ً  ن ًمججة الزسججي ابهججي الججدسن م ا ججع مججن  ججبلهت السمججيب  ومججبرت المقيع ججة ار
ً  سر مهي الاا ع  .اضًا

ً  ا  ً  االسججسيرة سلججة دالججي ال جججدا  بالججة مججي ذظجججً واججر  بمججي ًضججياي ون الزسجججي ً  الق سجج
ًااي   ًات ش  .المهسامر ر

ًسججد ون سظسجج  واججً مضججياف: اممجج  المسججلمسن بف ججاا  المججر  نججر  ةسسجج عسع الججذي س
ًسف نججسن المججر   المسججاد اى مججة ًات االمسججاد المبججاي الشجج الججذهي  سلججة المسججاد الرجج

 .المساد اى مةض يف مضيافة ان ومي نسه
ًئسس ايم ة اىز و - نقجد  وظجد ون الاهجيد هجا  بهً السجيب  الجدظ اً ورمجد امجً هيشجتمي 

ًسججً المسججاد اال مججة ًوي  ممجج .السججبسل الارسججد ل ر ًظ ي الجج ظلسججة امسججد   ؛ممججً ةاشججي
ًاسيت االسرمسة السيبقة ً   د  ق ل ال داً  من رس ب الد  .السهاد اي  مفاسمي  نرالزسي

ً  المسجسرسسن   اان  ما ف   - ًنض زسي ًسة ال ر   ًسجً  للقجدسالظمسسة المم سال ب جد  ر
 . المدسمة المقدسة من دمس السهاد

ًا سار ااىسج يذ السجيب  بيظيدسمسجة ميمجً   - الدظ اً ورمد شجا  الافمجرب الخبسجً االسج 
ًسة ال لسججي  ججيل ًائسل: ال سججظ ًات سججسظان نججر مججيل  سسجج الججسس  االرجج رل سن نجج   الزسججي

ًع ان   ت هذ بالفلسعسمسسن ًات بيل مسس  اال خعسع مع القا  الفلسعسمسة  ااش   .الزسي
ًظجة االسجرمسة ظمججي مأمجل مججن هجؤالً ال لمججيً ون  ؛ا جيل مجيل  لعفججر - م رجد  بيسججت الر

 سرسججةاس خججذاا  ججدا هت القيضججر  ى مججة المرججًً الججسس اى مججة المر ججل؛سمججلاا نججر ا
ًشر اهجا مرجًً مجن  اار اى مجة سخع  سمجلر نج انالذي وبة  بالدسن بن الزظر الق

 .الملسبر االر رل
ً  اهججا  رججت  - ً  المسججلمسن للمسججاد اى مججة المبججي ًابعججة المججيً نلسججعسن زسججي اام قججدت 

ًوت ومججي س  بججً داججا  لل عبسججع  ً  المسججاد اى مججةب  م ججياطرجج رل ا ًس ججة زسججي  رججت ذ
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ًا  اطر رل اان  ومإلم ي ا  لسمي ي ا   بجً  ؛اسسدخل من سدخل سلة نلسعسن  رت ر
ًا   ًا  .االر رل الة المساد االقدس بسسيد  س 

ًضسن االمم ً م يئ  راة الم ي ًسن للزسي   :ظ
ًاً بيالغ مي  اال عبسع مع االر رل -  .اال 
ًضة للف ن سااً من اهة المسيً وت الميل -  .المسينً سلة القدس ا
ًاد اىاججاً المضججيافة نججر ال بججيدات  - ًت  نججر نهمججي  بججدسل ونضججل اوظ ججً  اابججي  امججن و الرجج

 .االمدمرالمظر 
ً  ها االر رل من  المس فسد من -  :خرلالزسي
ً  المر ل وميت ال يلت ومي سسم   - و  .الدسمسة بيلسسيرة رسسن ما

 . راست لقضسة ار رل القدس- 
ًسات االمات نر الفميد  الفيئد   -ج ًاً للبضيئعاال  ميدسة من ال  .السهادسة االش
 .م هتظسً رياز ال داا  االبغضيً من خرل ال اامل  -ه
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ًاسة اال امسيت  :م يئ  الد
ًاسة ال  قجا  الجة الا جاف ومجيت  ًات شج ًضسن نسي  غج ً  ون مي ايً من را  للم ي ام

 مة مجن اى ان المساد سس غمر المسلمان ون رس  ال سمظن .من وايزهي اداي السهي
 .الايمبسن ال قدي اال  بدي

ًات وا واالسمظن  ن سرل مرجل المسجاد اى مجة وي مظجين مقجدس ر جة اال المسجاد الرج
ًرجيل سال  "اهذا  ااض  من الرجدس  اآلمجف الجذظً( الظل خمامس ي) المباي  ال  شجد ال

ًات امسجادي هجذا االمسجاد اى مجة ًي امسجلت "سلة  ر  مسياد المسجاد الرج ًاجي البخجي  باخ
ً  الشا  ال  بدي نر المساد اى مة ىمي نسن المر  نسهمي ًا نر  لجا   لن  عفج ر
ًمسن الجججة رسجججي  والجججة  المسجججلمسن اقسجججد  اال سمبغجججر ون سالجججاا ااجججاههت شجججعً الرججج

نمججن زاً المسججاد اى مججة بمسججي ب ل دلججة اآلمفججة الججذظً للماسججزسن ااسجج ميدا  . القبل ججسن
ًضهت امقدس ًبع المسلمسن بأ ًاي  ي هت  نها ال بيد  اال  بئة االسميمسة ا ب بجل ممدا  شج

ً  سسيسسة ًا  . انسي ضًا ًات لمجن ذهج  زائج ً  غسً مشجًااة ارج ً  ون الزسي للسجسيرة  ام
 . ااالس اميت اال مسس  اال  يان مع االر رل

ًاسة االسسيسسة اال قينسة نسا ج  الزائجً  - ً  االهداف الش ار  جي بيالمجيظن ان  رق  الزسي
 .المقدسة

ًات الم ظججج - ًن جججت م ماسجججيتا ضججج  ان الزسجججي    ً  المقدسجججسسن ادامججج هت م ماسجججي   وهلمجججي ً
 .نر ماااهة االر رل اا  ميدسي  

ًشدان االميً و - ًسن م ً  ون سرزت الزائ  ظفيً ل رقس  االهداف الممشاد  للزسي
ًات خيمججة بيلمسججاد اال مججة - ًات الفلسججعسمسة ل مججل ممشججا   عججة  بال  ججيان مججع السججفي

ًظيت االمظي   السسيرسة ل  رق  ا  .  الهداف ال قينسة اال لمسةللش
ًات الهيدنججة ال جر  رقجج   - ًا ساسة  بججيت المسجلمسن نججر القجدس مجن خججرل الزسجي ًسجت اسج 

اال اامل االدات الرقسقر المبيشً من خجرل اهجاد ممإلمجي اد سقجة بيل  جيان  اال ميل
ًسمسة االش بسة  . مع اىمن الفلسعسمر االممإلميت ال
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ً  المشجًاعة ب داا  المسجلمسن - ًاسة االمجر  نجر المسجاد اى مجة للزسجي يلضجاابع الشج
ًف الجججة مسجججلمس ا رقسججج  مجججي سمظجججن  رقسقجججي مجججن  مجججيلهت  اااللهجججتالقجججدس  ناال  ججج

ًبيع اال بيت نر بست المقدس  .  امسياد هت الة ال
ًت السجظات الجة مجي  مداا ظينة الميً - االمة امايم هي الفقهسجة الجة امجداً ن جا   رج

اال مة االمقدسسسن اممع المسلمسن مجن الامجال سرمل من اا داًات الة المساد 
 .السي االمر  نسي 

بيل مسججس  مججع ذات   الججدات المججيدي االم مججاي للمقدسججسسنلم يب ججة  ًسججمر شججظسل انججد  -
 . االخ ميص نر السلعة الاعمسة 

ًات الفلسججعسمسة  - ًبسججة وا اهججة ذات اطخ مججيص االسججفي  يسججسس  سججت نججر الايم ججة ال 
ًات اله ًدمسجججة يدنجججي بيلل مإلجججست هجججذ  الزسجججي ً  االا جججيف اى ً  اىا جججيف   جججيان مجججع ازا اازا

ل قجججدست الرياجججيت الميسجججة ل  بسجججت اهلمجججي  بالفلسجججعسمسة مم لجججة اجججن السجججلعة الاعمسجججة
ًنججع مسجج ااهت اط  مججيدي بالمقدسججسسن االمسججيهمة نججر سامججيً البسججات  باال مججل الججة 
 .المقدسسة االرسيًالقدسمة نر 

ًسخهي انضيئلهي ا لقدس ا نضيئسة   رد  ان ا بيعر  -  . همس هيو ي
 شججظسل الهسئججة اطسججرمسة الدالسججة طرسججيً المشججياً اطسميمسججة االشجج يئً ال  بدسججة نججر   -

ً  المساد اى مة  . المبي
ً  شج بمي  - المجهسامسة الجة خعجً  لل غلج  الجة شظسل الهسئجة المسجسرسة الدالسجة لمميمج

 .المقدسيت المسسرسة
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 :لمراجعا

 .القران الكريم* 

 .صحيح البخاري *

 .مسلم صحيح* 

ًسن اىسججججججابر ا ب(3112)اممججججججي سججججججلسمين مرمججججججد ب البججججججداي .1 ظ جججججج  نضججججججيئل بسججججججت المقججججججدس مججججججن ال مجججججج
 .المملاظر

ًي .3  .داً المشً للايم  سن:بسًات بن ا  البلدان (1591)سرسة بن ايبً ارمد بن  بالبرذ
رمجججد  يرققججج باى مجججةا رجججيف االخمجججي بفضجججيئل المسجججاد  (1513)مرمجججد بجججن شجججهي  الجججدسن بالسجججساعر .2

ً  بًمضين ا خًان ًسة للظ ي  ا السمة:القيه  .الهسئة المم
ًاهست الشججججين ر ارمججججدب شججججهي  الججججدسن .4 ًات  (3115) بججججن سبجججج ً  القججججدس االشججججيت ب رقسجججج   سلججججةم سججججً الغجججج زسججججي

ً -ريمد ابد البيسع ًظزب القيه ًا  م  . رقس  ال 
ًبسةمامع اللغ:امينبمخعاعيت نضيئل بست المقدس(1511)ظيمل بال سلر .9  .ة ال 

ً  برسيت الدسن  بافيمة .6  .ا دا اورظيت  نضيئلالمساد اى مة المبي
 .ساد مماًمالقدس  (3111)خيلدب ااض .7
ًظججججي  .1 ًهججججين :ابجججن الف ًي  ب ً  القججججدس المرججججًاسبياجججج  المفجججاس سلججججة  (3112)الججججدسن الغججججزا  ب رقسجججج  .زسججججي

ًلز  .الربمظ بة المد:ممً بمي ساز ب شي

ً  القجججدس ا الشجججيت م سجججً (1554) مجججست شجججهي  الجججدسن بجججن هجججرل بجججن  بالمقدسجججر .5 ًات سلجججة زسجججي  رقسججج  بالغججج
 .داً الاسل :بسًات ب(هج/769بت)ارمد الخعسمر 

ًسة القدس  اىمس(1561)ماسً الدسن الرمبلر .11  .االخلسلالالسل ب ي

ًات بست المقدسبظ ي  نضيئل البست المقدسب (3111)الااسعر مرمد ابن ارمد  .11  .سمدا
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 المقدمة
 

سلني حممد بن عبد اهلل النيب األمّي األمني احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املر 
وعلى آله الطاهريَن املبجلنَي، وصحابته الِغرِّ امليامنَي احملّجلني ومن تبعهم وخطا درهبم واقتفى أثرهم 

 .واسنَت سنتهم بإحسان إىل يوم الدين
 وبعد،

ل أعمال الدورة أن وضعت على جدو  الدويل جبدة لقد أحسنت األمانة العامة جملمع الفقه اإلسالمي
وأشكر األمانة العامة لتكليفها يل العداد ( زيارة القدس يف ظل االحتالل: )الثانية والعشرين موضوع
 .حبث يف هذا املوضوع

حماور،  مثانيةوقد حاولت يف حبثي املتواضع إحاطة املوضوع ما أمكنين ذلك، وبشكل موجز يف 
 .ملقررةعدد الصفحات املطلوبة واالبحث تجاوز يحبيث ال 

 .فإن وفقت فبفضل ومنة من اهلل عّزوجل، وإن قصرت فذلك من نفسي، والكمال هلل وحده
 والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 :القدس يف
 ه1341حمرم احلرام  11
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 المحور األول
 منزلة فلسطين في اإلسالم

القجدس ااصجة، وفلسجطني بعامجة، وأي مسجمى يجرد يف هجذا  أيضجا  ما نذكر املسججد األقصجى املبجارإ فإننجا نعجين حين
، وعبججادة وتججاريخ وإميججانالبحججث مججن املسججميات الججثالين فهججي تعججين املسججميني ابخججرين فججالتالزم بينهججا هججو تججالزم عقيججدة 

َ  لابيحالَ م بنا  :اإلسجرا فاهلل عزوجل يقول يف سجورة  فال جمال للفصل بني هذه املسميات، ْحبد  ْا ب اِ َ  َا الذبي أ ساسح ن ُسبْححا
ببنح َنانس ناببن ى  ذببُن ُ ببوا السذببم   لاببُن ل ُن  ناببُن م  وح ِا ناببن  ِاببَ الذببي أ َانراهح د  األاَّح ببد  بب اام  ى لاببَ الحماسح د  الححا ببد  ببي ُ الحماسح  ِ وال  ،1 يُع الْا

 أن  اهلل رب العجاملني يريجد  أنللداللجة علجى إال سجورة اإلسجرا   ،(سجبحان)توجد سورة يف القرآن الكرمي قد بجدأت بلفج  
املعجججزات هججو جججز  مججن  أنواملعلججوم . واملعججرا  اإلسججرا خارقججا  للعججادة قججد حججدين أال وهججو معجججزة  أمججرا  أن هنججاإ  يشججعرنا

ألبججججي  اوأن املباركججججة الجججج  وردت يف هججججذه ابيججججة الكرميججججة قججججد  لججججت أر  فلسججججطني مججججن البحججججر . اإلسججججالميةالعقيججججدة 
وأن املباركججة للمسجججد األقصججى املبججارإ هججي مضججاعفة وحمققججة مججن . مبججا يف ذلججك مدينججة القججدس هنججر األردن املتوسججإ إىل

كلهججا، وأن أي قطججر   اإلسججالموهنججاإ رأي لعلمججا  التفسججا بججكن املباركجة تشججمل بججالد الشججام بججل تشجمل ديججار . أوىلبجاب 
الوثيقجة واحلقجوا املتينجة  االرتباطجاتتنجاول  مجن  يف اإلسجالم البجدولتوضجي  منزلجة فلسجطني 2.يسلم أهله تشمله املباركة

 :والعالقات الوطيدة ال  تربإ املسلمني بكر  فلسطني، أذكر بإجياز على شكل نقاط، وهي
 (: سْة ىلَ الْقيدة)الْقدأ  الرسْنط: سولَ  -1

 :اذكر منها أمورالعقدي يف عدة  االرتباطيتمثل  
مججن املسجججد احلججرام مبكججة املكرمججة إىل املسجججد  فقججد اسججري برسججولنا األكججرم حممججد  :جمْدببزة اإلسبب ال والمْبب ا  -أ

عنججد سججدرة  األقصججى املبججارإ مبدينججة القججدس يف فلسججطني، وعاججر  بججه مججن املسجججد األقصججى املبججارإ إىل السججماوات العججال
إليهججا جججرى  -الربانيججة عجججرةفكانججت القججدس حمججورا   ججذه امل. كمججا أشججارت إليججه سججورة الججنجم  ىاملججكو  ةاملنتهججى، عنججدها جنجج

ومبججا أن حادثججة اإلسججرا  . وذلججك لبيججان أايججة القججدس وفلسججطني ولرفججع شججكهنا ومنزلتهججا -اإلسججرا ، ومنهججا جججرى املعججرا 
املسجججلمني،  يجججع املسجججلمني، هبجججذه املدينجججة  ارتبجججاطواملعجججرا  معججججزة، واملعججججزة  ثجججل ججججز ا  مجججن العقيجججدة اإلسجججالمية كجججان 

لتفجاو  لابجدي، ال ضضجع  إ جيقجرار  إىلوعليه فإن وجود أهل فلسطني يف هجذه الجديار مسجتند . عقديا  إميانيا   ارتباطا
 .لتنازللوال 
 

                                                           
1
 (.1)ة اإلسراء اآلية سور - 
2
 .91:وإتحاف الخصا بفضائل المسجد األقصى للسيوطي ص. 1و4: ص -11الجزء  -9تفسير الطبري المجلد  - 
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 الملك ىس افيل وصخ ة َيت المقدس -ب
َ  َّا  نببب    وتعجججاىل  سجججبحانهقججال اهلل  بببن بببن مذ ا َ  م  َ  الحُمنابببن ما نُبنابببن بببِام عح نبابببوح ِذبببيححاةا َ بببنلححا . وااسح َا ال ُْو بببما ما ناسح ...ق  نبابببوح

1 
هججو صججبرة بيججت املقججدس حيججث ينججادي امللججك اسججرافيل باحلشججر، وهججو يججوم ا ججرو  مججن القبججور يججوم ( املكججان القريجج )

 . وكما هو معلوم أن يوم القيامة ميثل جز ا  من اإلميان والعقيدة يف اإلسالم 2القيامة
 :نش موال المحش القدس ارض  -جج

حشر واملنشر ففيها جيمع الناس وفيها يعرضجون للحسجاب فعجن الصجحابية ستكون مدينة القدس يوم القيامة أرضا  للم
 ائتجوهنشجر، شجر واملأر  احمل"فقجال. يجا نجيب اهلل افتنجا يف بيجت املقجدس: اجلليلة ميمونة بنجت سجعد رضجي اهلل عنهجا قالجت

فتهجدي لجه زيتجا  " :أرأيجت إن   اسجتطع أن ألمجل إليجهل قجال :قلجت. فيه ككلف صالة يف غاه ةفصلوا فيه، فإن الصال
ومبجا أن يجوم القيامجة ميثجل ججز ا  مجن العقيجدة  3(يسجر  فيجه)يف لفج  و " يسر  يف قناديله، فمجن فعجل ذلجك فهجو كمجن أتجاه

 .عقيدة هو ارتباطاملسلمني،  يع املسلمني، هبذه الديار  ارتباطكان 
 (: سْة ىلَ الْْنَة)الرسْنط الِْْدأ : ثن ينَ  -2

علججى ( أي مججدة سججنة واحججدة وأربعججة أشججهر)ملقججدس يف صججلوادم مججدة سججتة عشججر شججهرا  بيججت ا  اسججتقبل املسججلمون -أ
َّاببدح  بابب اِ سباقال بب ا  :وذلججك مججن بججد  مشججروعية الصججالة يف حججا  القججدس حججج نججزول قولججه عججز وجججل4أرججج  الروايججات 

بببطح ا  بببكا  ا ها ن فبابببوال  واجح لابببَة سبا حوابببن ا بببكا ف بببي السذبببمانل فبالانُبوال يبانذبببكا َّ ْبح ه  ل بببواح واجح يحبببُن مابببن ُهنبببُِ ح فباوا ِا ببب اام  وا د  الححا بببد  الحماسح
َا سا ذُن الححاق  م ن رذَ ه  ح وامابن اللهبُن َ اان ْحلاُمو سُواح الح  ِانبا لايبا َذ الذي ننا ُسوح ى  َُ وا َا ُوُجو  اُ  ح  اطح ا ْحمالُبو َامذبن نبا فكصجب    5ف بل  

 .6، لذا اعتربت مدينة القدس أوىل القبلتنياملسجد احلرام مبكة املكرمة هو قبلة املسلمني

إن ثججواب الركعججة الواحججدة يف الصججالة يف املسججججد األقصججى املبججارإ امسججمائة ركعجججة يف غججاه مججن املسججاجد لقجججول  -ب
فضججل الصججالة يف املسجججد احلججرام علججى غججاه مبائججة ألججف صججالة، ويف مسجججدي ألججف صججالة، " رسججولنا األكججرم حممججد 

وال بجد مجن اإلشجارة إىل . وللحجديث عجدة روايجات يقجّوي بعضجها بعضجا   7." سجمائة صجالةويف مسجد بيت املقجدس م
( 411)فإننججا نعججين بججذلك  يججع منطقججة املسجججد األقصججى والجج  تبلجج  مسججاحتاها ( املسجججد األقصججى)أننججا حينمججا نججذكر 

بجل يشجمل األقصجى  يجع مرافقجه أي ال نعين البنا  اجلنويب املغطى فحس  ( مائة وأربعة  وأربعني ألف مرت مربع)دومنا  

                                                           
1
 (.41)اآلية ( ق)سورة - - 
2
 .114: ص. 62ج -9المجلد  -تفسير الطبري- 
3
إن لم استطع أتحمل )، ومعنى (1441وابن ماجه رقم  423ص  2مسند أحمد ج)رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه والبيهقي  بإسناٍد صحيح  - 

 .كناية عن اعماره والتبرع له( تهدي له زيتا  . )أي لم أتمكن من الوصول إليه( إليه
4
، وأخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود 141، ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ الخضري ص14وص 9ص 6تفسير المراغي ط - 

 .لنسائي وابن ماجه عن الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي هللا عنهوالترمدي وا
5
 .144سورة البقرة اآلية  - 
6
 .13:ص-1:ص.62جزء .6مجلد -تفسير الطبري- 
7
 .رواه احمد وابن خزيمة والطبراني والبزار، واسناده حسن، عن الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي هللا عنه - 
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واألقصجى القجدمي واملسجاط  واملمجرات واللجواوين واألروقجة واببجار  مبا يف ذلك مسجد الصبرة املشرفة واملصجلى املجرواي
 . والسابل والباحات واجلدران ا ارجية والبوابات الرئيسة

لعبجججادة وربطجججه باملسججججد احلجججرام مبكجججة علجججى زيجججارة املسججججد األقصجججى املبجججارإ بقصجججد ا( عليجججه الصجججالة والسجججالم)حججث  - 
املسججاجد احلججرام، ومسجججدي : ال تشججد الرحججال إال إىل ثالثججة مسججاجد"املكرمججة وباملسجججد النبججوي باملدينججة املنججورة بقولججه 

 1(املسجد األقصى ومسجدي هذا)ويف رواية ." هذا، واملسجد األقصى
َمجن  أهجّل حبججة أو عمجرة مجن "احلج  والعمجرة بقولجه  املسججد األقصجى املبجارإ مبناسجك ربإ رسولانا األكجرم حممجد  -د

بدأ بالتكبا والتلبية أو أحجرم مجن املسججد األقصجى املبجارإ ( أهلّ )ومعىن  2."املسجد األقصى غافر له ما تقدم من ذنبه
 .مبالبس اإلحرام

ال "ث النبججوي الشججريف إن املقججيم يف مدينججة القججدس لججه ثججواب املرابطججة يف سججبيل اهلل فهججو يف عبججادة مسججتمرة للحججدي -هججج
تججزال طائفججة مججن أمجج  علججى احلججق ظججاهرين لعججدوهم قججاهرين ال يضججرهم مججن خججالفهم وال َمججن  خججذ م وال مججا أصججاهبم مججن 

 3."ببيت املقدس وأكناف بيت املقدس: يا رسول اهلل وأين همل قال: قالوا. الألوا  حج يكتيهم أمر اهلل وهم كذلك
 3."املقدس
 :يالرسْنط الحض أ والثقنف: ثنلثنَ  -3

 : يتمّثل هذا االرتباط بعدة أمور، أذكر بعضا  منها، وهي
ومسججججد قبجججة الصجججبرة املشجججرفة باإلضجججافة إىل اللجججواوين ( املغطجججى)البنجججا  الفريجججد لكجججل مجججن املسججججد األقصجججى املعقجججود  -أ

قجة الج  تبلج  واألروقة واملساط  واألدرا  والسبل واببار يف باحات املسجد األقصى املبجارإ، مجع اإلشجارة إىل أن املنط
 . دومنا  تاعّد كلها املسجد األقصى املبارإ( 411)مساحتها 

وججججود م جججات العقجججارات الوقفيجججة واألثريجججة والرتاثيجججة الججج  تعجججود إىل العصجججور العمريجججة واألمويجججة والعباسجججية والصجججالحية  -ب
فإهنجججا كلهجججا  ثججل الوججججه احلضجججري واململوكيججة والرتكيجججة وتقجججع يف حمججيإ املسججججد األقصجججى املبججارإ ويف البلجججدة القدميجججة أيضججا  

 .اإلسالمي

وجججود العشججرات مججن املسججاجد يف البلججدة القدميججة مججن مدينججة القججدس شججيدت يف عصججور متعاقبججة، ويعججود بعضججها إىل  - 
 .العهد العمري

                                                           
1
كما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن الصحابي . الجليل أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه متفق عليه عن الصحابي - 

 13ص 6وسنن النسائي جـ  6433وسنن أبي داود رقم  34ص  3ومسند أحمد جـ  1119صحيح البخاري رقم . )الجليل أبي هريرة رضي هللا عنه

 .1414وسنن ابن ماجه رقم 
2
 .وكذلك أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ آخر. بو داود في سننه عن أم المؤمنين أم سلمة رضي هللا عنهارواه أ - 
3
 .أخرجه أحمد والطبراني في األوسط بإسناد صحيح ورجاله ثقات عن الصحابي الجليل أبي أمامة الباهلي رضي هللا عنه - 
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إشجججادة م جججات دور القجججرآن الكجججرمي واحلجججديث الشجججريف واملجججدارس واملعاهجججد والزوايجججا واألربطجججة والتكايجججا حجججول املسججججد  -د
قصججى املبججارإ ويف البلججدة القدميججة منججذ العهججد الصججالحي وحججج يومنججا هججذا، ليقكججد ارتبججاط املسججلمني الثقججايف والعلمججي األ

 1.واحلضري بفلسطني
 ِقنن السينسي: راَْنَ  -4

السياسجي يف هجذه الجبالد فيتمثجل يف العهجدة العمريجة حجني جمجي  أمجا املجقمنني ا ليفجة العجادل ( احلق)اما االرتباط 
م، وقجد 636/هجج 41بطريجك الجروم لجه عجام ( صجفرونيوس)إىل القدس واسجتقبال   -رضي اهلل عنه– طاب عمر بن ا

عبد الرمحن بن عوف وخالد بن الوليجد ومعاويجة بجن ايب سجفيان : وقع عمر على هذه العهدة كما وقع عليها الصحابة
وريجث يف هجذه الجبالدن الن دولجة الرومجان  ، فقد تسلم املسلمون هذه البالد من الرومان و  يعد لنا -رضي اهلل عنه–

 .قد انقرضت
وتعلمون ان عمر قد اعطجى االمجان جلميجع املجواطنني وحفج   جم حقجوقهم فلجم  يصجادر ارضجا ، و  يهجدم بيتجا ، و  

. والتجججاريخ ينطججق بجججذلك، ويشجججهد لججه االصجججدقا  واالعجججدا ... يقتججل انسجججانا ، و  يشججرد اسجججرة، و  يقطجججع طريقججا  وال مجججا 
 .ف  عمر على كنائس املسيحيني و  يكن وقت ذ كنسا  لليهود، فلو كان  م كنسا  حلاف  عليهاوحا

 .ونربإ بني صالة عمر بن ا طاب يف ساحة كنيسة القيامة وبني حقنا يف املسجد االقصى من ناحيتني
صججلى داخججل فحينمججا كججان عمججر يف كنيسججة القيامججة حججان وقججت الطهججر فطلجج  منججه بطريججك الججروم صججفرونيوس أن ي

وصججلى خججار  . أخشججى ان يججكا انججاس مججن بعججدي يججدعون بكحقيججة املسججلمني يف هججذه الكنيسججة: الكنيسججة فججرف  قججائال  
وباججين فيمججا بعججد املسجججد املعججروف مبسجججد عمججر وهججو املقابججل لكنيسججة القيامججة رمججزا  للتسججام  االسججالمي  ججاه . الكنيسججة

عمجججر علجججى املسججججد االقصجججى، وهجججذا مجججا نشجججهده مجججن  ومجججن املقسجججف أن االجانججج  يطلقجججون مسججججد. سجججائر الجججديانات
 .متجاهلني اسم املسجد االقصى  Omar Mosque: ا رائإ ال  يستعملها االدال  والسياح حيث يكت 

وحنجج  أن نوضجج  أن املسجججد األقصججى ورد ذكججره يف القججرآن الكججرمي فججال تنججازل عججن هججذه التسججمية أبججدا ، نعججم جججا  
غجاه مجن م جات الصجحابة إىل مدينجة القجدس، ومجنهم بجالل بجن ربجاح،، الجذي اذن عمر إىل املسجد االقصى كما جا  

 .يف املسجد االقصى
ولكن   يسم مسجد عمر إال من االجان  للتقليجل مجن اايجة هجذا املسججد، فاملسججد غجا منسجوب لعمجر فهجو 

مجججر فهججو املسجججد املقابجججل املسجججد االقصججى الجججذي حججاه اهلل هججذه التسجججمية يف حادثججة االسججرا  واملعجججرا  وأمججا مسجججد ع
 .لكنيسة القيامة

                                                           
1
  للباحث( واجب المسلمين نحو تخليص القدس الشريف)وبحث   144ص -491ص 1المفصل في تاريخ القدس لألستاذ عارف العارف جـ  - 

 .4وص 3ص
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فحينمجججا ججججا  إىل مدينجججة  القجججدس حفججج  ... ان عمجججر مجججكمور مجججن اهلل يف احملافطجججة علجججى عبجججادة الجججديانات االخجججرى
 .للمسيحيني كنيسة القيامة وأماكن العبادة ال  ختصهم

وأن اهلل منجزه عجن . بجادة لليهجودفليس من املنطق أن يكمر اهلل تعاىل املسلمني ببنا  املسجد االقصى على مكجان ع
االعتججدا  فججال ميكججن أن يطلججق اسججم املسجججد االقصججى علججى هيكججل سججليمان، وأن الججذين يزعمججون أن هيكججل سججليمان 

فجإن تركيجز اليهجود علجى املسججد االقصجى املبجارإ بكنجه ... موجود يف ساحة املسججد االقصجى املبجارإ متواجون خجاط ون
 1!!خرافة هو هيكل سليمان غا صحي  ونعتربه

يسججاون ورا  هججذه ا رافججة، ويكتبججون يف بعجج  كتججبهم التارضيججة بججكن املسجججد االقصججى مبججين " السججذ "واملسججلمون 
فجججإن كتججج  التجججاريخ ... فمجججن أيجججن هجججذه املعلومجججاتل فججاليهود أنفسجججهم ال يعلمجججون أيجججن ا يكجججل!! علججى هيكجججل سجججليمان
احلجرم القدسجيل أو هجو يف منطقجة بجاب السجاهرةل أو  هو بني القدس وسجلوانل او هجو يف منطقجة: لديهم ختمن وتقول

مث يجججدعون أن املسججججد . يف جبجججل صجججهيونل أو يف طريجججق أرنجججا أو يف منطقجججة بيجججت حلجججمل فجججاليهود انفسجججهم يتببطجججون
هجججذه اكجججرب سجججذاجة الننجججا ال نرججججع إىل القجججرآن الكجججرمي، وال نعججججود إىل !! االقصجججى املبجججارإ مبجججين علجججى هيكجججل سجججليمان

 .ال  تعطينا ا رب اليقني مصادرنا املعتمدة
أمجا اجلانج  الجديين فجان اهلل سجبحانه . جان  ديين ، وجانج  تجارضي: ان هيكل سليمان خرافة من جانبني وأرى

اهلل  يقجررمن مكة إىل املسجد االقصى، فلجيس مجن املعقجول أن  -صلى اهلل عليه وسلم–وتعاىل أسرى بالرسول حممد 
ادة لنا على حساب مكان عبادة اليهجود، فجاهلل تعجاىل يكمرنجا أن ال هنجدم كنيسجة مكان عبعّزوجل أن املسجد األقصى 

فكيججف يكمرنججا اهلل أن نبججين . عبججادة الصججحاب الججديانات االخججرىوال كنيسججا ، ويكمرنججا يف احملافطججة علججى حريججة الديانججة وال
مريجة تقكجد بكنجه   يكجن وان العهجدة الع. اذن ال نسلم بجكن ا يكجل كجان مكجان االقصجى! االقصى على مكان هيكلل

وقت جذ حلجاف  عليهجا عمجر بجن م فلجو كجان كجنس لليهجود 636/ هجج41هناإ كنس لليهود حني فجت  بيجت املقجدس سجنة 
 .ا طاب، كما حاف  على كنائس النصارى

كن  وحنجن قجانعون بج. أما من الناحية التارضية فلو  كن اليهود من  أن يثبتجوا شجي ا  لجه عالقجة با يكجل العلنجوا ذلجك
كتجبهم التارضيجة ختمجن ظنججا ، والطجن ال يغلج  القطججع، واالمجر القطعجي هججو ان املسججد االقصجى قججائم منجذ مسجة عشججر 
قرنا  وهو مرئي وثابت، وال يزول االمر القطعي مبجرد وهم وظن، فجاالمر القطعجي يبقجى قائمجا  إىل أن يجكا أمجر قطعجي 

كججان يف   -أي مكججان عبججادة سججليمان -بججكن هيكججل سججليمانآخججر أقججوى منججه أو يسججاويه علججى االقججل، فججنحن ال نسججلم 
 .املسجد االقصى املبارإ

                                                           
1
وبالدنا . 94:ص-1والمفصل في تاريخ القدس للمؤرخ عارف العارف ج. 241:وص 24:ص-3ج( تاريخ الطبري)تاريخ الرسل والملوك  - 

 .94: وص 19: ص-9ج-فلسطين للمؤرخ مصطفى مراد الدباغ
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وعالقتنا مع اصحاب الديانات السماوية واضحة وتتلبص بكن ما ورد يف القرآن الكرمي عنهم نجقمن بجه، ومجا   
عجججا  اليهجججود يف يجججرد يف القجججرآن عجججنهم نكجججون غجججا ملجججزمني بجججه، فجججالقرآن   ضربنجججا بجججكن هنجججاإ هجججيكال ن اذن ال نجججقمن باد

 .ا يكل
عمجر بجن ا طجاب، وججا   أما املقمنني حكمنا هذه البالد من عهدكمسلمني قد فنعود إىل احلق السياسي بكننا  

االمويججون والعباسججيون وااليوبيججون واملماليججك واالتججراإ حججج احلججرب العامليججة االوىل، حيججث خسججرنا السججلطة ولكججن بقيججت 
م خسجرنا قسجما  آخجر، 4461م خسرنا قسما  مجن اراضجينا، ويف العجام 4411لعام امالكنا يف فلسطني بكيدينا، ويف ا

 .لكن حقنا الديين يكون قائما  إىل يوم القيامة
 ِقنن الواَّْي: خنمسنَ  -5

وآثارنجججا وحضجججارتنا االسجججالمية ... يتمثجججل هجججذا احلجججق يف اننجججا مرابطجججون ال نفجججرط يف بالدنجججا منجججذ مسجججة عشجججر قرنجججا  
وان الطججابع العججريب االسججالمي بقججي ... اذن حنججن هنججا موجججودون... ماثلججة قائمججة لججوم تججزلومسججاجدنا وأمججاكن عبادتنججا 

قائمججا  إىل يومنججا هججذا، وحنججن ابن مهججددون يف هججذا احلججق، واحملججاوالت جاريججة يف تغيججا الواقججع إىل واقججع آخججر معججاكس 
 .ل العنصريحلقنا عن طريق مصادرة االراضي واقامة املستوطنات االسرائيلية، وبنا  جدار الفص

 :الرسْنط الِنرنخي: سنَسنَ  -6
إن العرب اليبوسيني هم أقدم الشعوب واألمجم الج  سجكنت يف فلسجطني وذلجك قبجل سجبعة آالف ومسجمائة سجنة قبجل 

وأن الرقججوم احلجريججة تثبججت ذلججك، و  يججدّون التججاريخ أقججدم مججن اليبوسججيني والكنعججانيني ( أي منججذ العصججر احلجججري)املججيالد 
ومججن . نسججبة  ججم"يبججوس"فاليبوسججيون هججم أول َمججن  أسسججوا مدينججة القججدس وأن أول اسججم  ججا هججو . لججديارالعججرب يف هججذه ا

وهججي تسججمية كنعانيججة ومعناهججا مدينججة السججالم، وال غرابججة يف ذلججك فججإن ا جججرات ( سججا  -أورو)أحججا  هججذه املدينججة أيضججا  
رة منججذ الوججود العجريب يف اجلزيججرة، وال يوججد حائججل العربيجة السجابقة مججن شجبه اجلزيجرة العربيججة إىل بجالد الشججام كانجت مسجتم

وبالتجايل كانجت . طبيعي ال جبال وال حبار وال أهنار  يفصل اجلزيرة العربية عن بالد الشام بعامة وأر  فلسطني ااصة
العربيججة إىل ومججن املعلججوم بداهججة إن ا جججرات كانججت مججن اجلزيججرة . ا جججرات مججن اجلزيججرة العربيججة وإليهججا أمججرا  سججهال  وميسججورا  

بالد الشام أوسجع مجن ا ججرات مجن بجالد الشجام إىل اجلزيجرة العربيجة ألن العجرب كجانوا حباججة ماسجة إىل املجا  والكجأل واجا 
هججذا وقججد أشججار القججرآن الكججرمي إىل أن أهججل فلسججطني العججرب كججانوا  1.متججوفران يف بججالد الشججام أكثججر مججن اجلزيججرة العربيججة

 سجى عليجه السجالم أي قبجل ظهجور الديانجة اليهوديجة ، أمجا تقجديس فلسجطني فقجد كجانموجودين يف فلسطني قبل بعثجة مو 
قبججل بعثججة موسججى عليججه السججالم أيضججا ، ويتضجج  ذلججك يف سججورة املائججدة فيقججول سججبحانه وتعججاىل علججى لسججان موسججى عليججه 
                                                           

1
، 4ص– 1، والمفصل في تاريخ القدس لألستاذ عارف العارف ص1ص 1القدس والخليل للعالمة مجير الدين الحنبلي جـ  األنس الجليل في تاريخ- 

وتاريخ العرب والمسلمين لألستاذين محمد حسين على وعبد  11وقبة الصخرة المشرفة والمسجد األقصى المبارك لألستاذ عارف العارف أيضا  ص

س من العهد الراشدي وحتى نهاية الدولة األيوبية للدكتور حمد يوسف ودليل المسجد األقصى المبارك وبيت المقد 1وص 1الرحيم مرعب ص

 .1وص 1ص للباحث ورفيقيه
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ِاب ا اللهبُن لاُ ب ح والا   :السجالم ُخُلوا األارحضا الُمقادذسابةا الذِ بي ها َح م  ا ب  ننا  نان َّباوح َابنر ُه ح فباِانقال ُْبوا خانس  َح َالابَ سا  1.سبا حسابد وا 
أمججر وأوججج ، ولججيس مبعججىن ملّججك وسججّجل كمججا يتججوهم اجلججاهلون يف ( كتجج )ومعججىن . فلسججطني: واملججراد بججاألر  املقدسججة

رائيل بجججكن ضاطججج  سجججيدنا موسجججى عليجججه السجججالم بجججين إسججج: ومعجججىن ابيجججة الكرميجججة. اللغجججة العربيجججة ويف تفسجججا القجججرآن الكجججرمي
يدخلوا أر  فلسطني املقدسة ال  أمرهم اهلل بدخو ا، ونذرهم من التمرد وعدم االستجابة ألمجر اهلل حجج ال ينقلبجوا 

ى  ذببن لاببن   :فمججاذا كججان جججواب بججين إسججرائيلل يقججول اهلل عججز وجججل. خاسججرين ْذببنر ننا وا َمببن جا ببن َّباوح َذ ف يها َّاببنُلوا ناببن ُموساببَ ى 
ِذ  ِا ن  ُخلاها َا  ذدح ُلو َااخ  هان فاإ  ذن  نبح ُ ُجواح م  هان فاإ َ ناخح نبح ُ ُجواح م  أي أن أهجل فلسجطني هجم أقويجا  جبجابرة ال طاقجة لنجا  2.َا ناخح

هبججم، وأن بججين إسججرائيل لججن يججدخلوا فلسججطني حججج ضججر  أهلهججا منهججا، فججإذا مججا خرجججوا منهججا فججإهنم حين ججذ يلبججون الطلجج  
وحينمجا طلج  رججالن صجاحلان مجن . أن بجين إسجرائيل يريجدون أرضجا  بجال شجع ويف ذلك إشارة إىل . ويدخلون فلسطني

َّانُلواح نابن ُموسابَ   :بين إسرائيل أن يدخلوا أر  فلسطني كان جواهبم مرة أخرى الرف  واالمتناع فيقول رب العاملني
بن فانبح اب ح سا بتا واراَ بكا فباقاب َااُمبواح ف يها ن ساَابَدا مذبن  ُخلاها َا ى  ذن لان  ذدح بُدو  َ نُ نابن َّان لقجد أصجّر بنجو إسجرائيل علجى  3 نس ال ى  ذبن  ا

يف هجذه اإلجابجة والج  تفيجد التكبيجد مجع االسجتقبال حيجث اسجتعملوا ( أبجدا  )عدم دخول فلسطني وإهنجم اسجتعملوا اللفج  
عليجه السجالم إىل ونتيججة  جذا التعنجت توججه موسجى . مرتني، وهذا احلرف يفيد النفي مجع االسجتقبال أيضجا  ( لن)احلرف 

م    :ربججه، فيقججول عججز وجججل علججى لسججان موسججى نباناببن واَباببيحنا الحقاببوح ببي فاببنفبحُ نح َبايبح ببي واساخ  َّاببنلا راب  ى   ببي ل سامحل ببُك ى لذ  باوحس 
ببق ينا  َالاببيحه  ح  "فجججا  اجلججواب اإل ججي والقججرار الربججاي بقولججه سججبحانه وتعججاىل  4" الحوانس  ببن ُمحا ذماببةي  ببناَة  َّاببنلا فاإ  بذها سارحَاْ ببينا سا

بق ينا  م  الحوانس  َالاَ الحقابوح َا ف ي األارحض  فاالا ساأحسا  ذلجك اجليجل  ن األر  املقدسجة فلسجطني حمرمجة علجىإ: واملعجىن 5 ناِ يُهو
، ونضجيف بجكن 6بين إسرائيل، عقابجا   جم علجى  جردهم ألوامجر اهلل، مث إهنجم سجيتيهون يف صجحرا  سجينا  أربعجني سجنة  من

 ورد على لسان بين اسرائيل فقد ارتضوا هذا احلكم على انفسهم،" بدا  أ"لف  
مع قومه تائهني يف صحرا  سينا  مدة أربعني سنة، ورغم ( عليه السالم)وبعد هذا القرار الرباي مكث موسى  

عربة يف عرب وادي ( جبال الكرإ ومكدبا)انتها  هذه املدة فإهنم   يدخلوا فلسطني بل توجهوا إىل جبال مقاب 
حيث على تلة مرتفعة من جبال مقاب فشاهد مدينة القدس متكملا  متحسرا  ( عليه السالم)ووقف موسى . األردن

 يَ : َّنل لن ال ب)وقد صرحت التوراة بذلك .   يدخل فلسطنين ألن قومه امتنعوا عن دخو ا ألهنم خائفون
 وَّد سرنُِك ىنن ن َْينيك، ول ن. سَطيهن: ك ي األرض الِي سَّسمت إلَ ا ي  واسحق ونْقوب َّنئاَل لنسل

                                                           
1
 .61سورة المائدة اآلية  - 
2
 .66سورة المائدة اآلية  - 
3
 .64سورة المائدة اآلية  - 
4
 .61سورة المائدة اآلية  - 
5
 .62سورة المائدة اآلية  - 
6
 .111:وص 114:، ص2ج-4ر الطبري المجلد تفسي -
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فسأل ...)ويقيد هذا ما ورد يف قصة موسى عليه السالم حيث قال حني أتاه ملك املوت  1( . ننلك ل سْْ 
واملعلوم أن موسى عليه السالم   يدخل أر  فلسطني وإمنا  2.(حد َاهلل سَ ند ين من األرض المقدسة رمية 

أي يف مكان قري  خار  فلسطني حني ( رمية حبجر)ألردن، وعرّب عن ذلك بلف  تويف يف جبال مقاب يف ا
والذي يردده اليهود يف هذه األيام قد انتهى أصال  منذ " امليعاد إىل فلسطني"وعليه فان موضوع . حضرته الوفاة

 . عز وجلعهد موسى عليه السالم فالقرآن الكرمي قد ذكر لرمي فلسطني عليهم بسب   ردهم ألوامر اهلل
أما ادعا  اليهود بكهنم شع  اهلل املبتار فقد استدرجهم اهلل سبحانه وتعاىل فتمردوا عليه مرة تلو املرة، 

اح َ ااضا   م نا اللذن   : سبحانه وتعاىل فغض  عليهم بقوله َاآُؤوح ناُة وا لذُة واالحماسح ا َالايحه ُ  الي  واُو  َاتح 
ِاواح وذهان ُواح بال كا َ أا بذُه ح هان ُواح  َا َا النذْ ي ينا َ اايح   الححاق  بال كا َ مان  ُِبُلو َا َ آنانت  اللذن  وانباقح ُوُ و نا ح

َا  ِاُدو ْح نبا
ْحل  م نا : وقوله سبحانه وتعاىل. 3 ِا ْحل  م نح اللهن  وا لذُة سانحنا مان ثُق ُوواح ى لذ َ حا َالايحه ُ  الي  ُو  َاتح 
َاآؤُ  َا َ آنانت  اللهن  النذنس  وا ُوُ و ناُة بال كا َ أا بذُه ح هان ُواح نا ح َالايحه ُ  الحماسح ا وا َ ااضا   م نا اللهن  واُو  َاتح 

ِاوا وذهان ُواح  َا ِاقٍّ بال كا َ مان  َا األا ْ يانل َ اايح    ُِبُلو ِاُدَووانباقح ْح ففي هاتني ابيتني ضرب اهلل على بين  . 4نبا
 5.اعتدا ادم على األنبيا  وقتلهم  مو  الصغار واملسكنة وأنزل عليهم الغض  بسب  عصياهنم اسرائيل الذلة و 

هجججذه أبجججرز االرتباطجججات والعالقجججات الججج  تجججربإ العجججرب واملسجججلمني بجججكر  فلسجججطني وبيجججان حقجججوقهم اإلميانيجججة والشجججرعية 
 .من شكهنا ومنزلتها وباركها ورفعوالتارضية فيها وكيف أن اهلل عز وجل قد كرم فلسطني وقّدسها 

 

                                                           
1
 .34اإلصحاح  -سفر التثنية–التوراة  - 
2
 .-رضي هللا عنه–رواه البخاري ومسلم والنسائي عن الصحابي الجليل أبي هريرة  - 
3
 21سورة البقرة اآلية  - 

4
 من سورة آل عمران اآلية - 

5
 .36:وص 31: ص. 4ج– 3د والمجل 614:وص 649: ص.1ج-المجلد األول–تفسير الطبري  - 
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 المحور الثن ي
َ ال  ن   القدس في القَ 

مرتابطجة وال جمججال لفصججلها عججن بعضججها بعضجا  فججان ذكججر آيججة األسججرا  ( فلسججطني والقججدس واألقصججى)إن مسجميات 
إلججاف األخصججا بفضججائل املسجججد )لألقصججى قججد  لججت القججدس وفلسججطني باملباركججة، ويقججول اإلمججام السججيوطي يف كتابججة 

لججو   يكججن لبيججت املقججدس مججن الفضججيلة غججا هججذه ابيججة لكانججت كافيججة، ألنججه إذا بججورإ )بشججكن آيججة اإلسججرا  ( األقصججى
وألن اهلل تعجاىل ملجا أراد أن يعجر  بنبيجه حممجد صجلى اهلل عليجه وسجلم إىل حائجه جعجل . حوله فالربكة فيه حمققة ومضجاعفة

 .1(ماطريقه عليه تبيينا  لفضله، وليجعل له فضل البيتني وشرفه

األر  املقدسة، )لذا فقد ورد ذكر مدينة القدس وفلسطني يف القرآن الكرمي ما يزيد عن عشرين مرة بلف  
 :منها....( األر  املباركة، القرية

ُخُلوا األارحضا الُمقادذساةا   :قوله سبحانه وتعاىل .4 َح م  ا  .فلسطني: واملراد باألر  املقدسة 2 نان َّباوح

ى بح   :قوله عز وجل .2 ُخلُبواح الحْابنبا ُسبدذداَ واَُّولُبواح  وا َح َابداَ واا ْحُِ ح را ب يحُن    ِا ن  ها نبح َ  الحقا حناةا فاُ ُلواح م  ُخُلواح  اي  َح َُّبلحنان ا
ببن ينا  س  ببناز نُد الحُمحح طذببةي  بذاحو بب ح لاُ بب ح خاطانناببنُه ح واسا  ِ  .3بججاب : مدينججة القججدس، واملججراد بالبججاب: واملججراد بالقريججة هنججا

 4.ابات املسجد األقصى املبارإحطة من بو 

ببن   :قولججه سججبحانه وتعججاىل .3 ناببن ف يها ببن الذِ ببي َانراهح باها ببنر نا األارحض  وامااانرَ  َا ماشا ْاُوو بب ِاضح ببن ُواح ُنسح ما الذببي ننا ها واساوحراثبحناببن الحقاببوح
َامذ  بن صابْباُ واح وا ب اَئ يلا َ ما َالاَ َان بي ى سح ناَ  بن ُواح واسامذتح هال ماُت راَ كا الحُحسح ُمبُن وامابن ها َُ واَّباوح َابوح بناُع ف  ح ِح َا نا بن  ح ابن مابن ها

َا  ْح  ُ و  6.وأن مشارا األر  ومغارهبا املباركة هي بالد الشام، وإمنا بوركت لوجود القدس فيها. .5نبا

ْح   :قوله رب العاملني .1 ب يحبُن    ِا بن  ها نبح َ  الحقا حناةا واُهُلواح م  ُ ُنواح  اي  ى بح َّ يلا لاُهُ  اسح ُخلُبواح الحْابنبا وا َح طذبةي واا  ِ ُِ ح واَُّولُبواح 
ببن ينا  س  ببناز نُد الحُمحح ُسببدذَدا  بذاحو بب ح لاُ بب ح خاط يْاببنس ُ  ح سا

 .القججدس: ويججرى  هججور املفسججرين علججى ان املججراد بالقريججة. 7
 8باب حطة من بوابات املسجد األقصى املبارإ: واملراد بالباب

َُ وا   :قوله عز وجل .1 نان ْابنلام ينا وا ادذيبح بن ل لح نابن ف يها ارحض  الذِ ي َانراهح أي أن اهلل سجبحانه وتعجاىل أنقجذ . 9 ُلوطَن ى لَا األح
 أنقجذ إبجراهيم ولوطجا  عليهمجا السجالم بججاللجو  إىل األر  الج  باركهجا اهلل رب العجاملني، وإن املفسجرين يشجاون بججكن

                                                           
1
 91: ص - 

2
 مّر شرحها -61سورة المائدة اآلية  - 

3
 .11سورة البقرة اآلية  - 

4
 .631:ص-631: ص. 1ج-1المجلد  -تفسير الطبري - 

5
 131سورة األعراف اآلية  - 

6
محمد  -(مختصر تفسير الطبري)مفّسر الميّسر ومصحف الشروق ال 644: ص. 6فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية للشوكاني المجلد  - 

 113: إصدار دار الشروق بمصر ص -المعلم
7
 121سورة األعراف اآلية  - 

8
 .11-مّر شرحها في سورة البقرة اآلية- 

9
 11سورة األنبياء اآلية  - 
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الشجام، ومجن املعلجوم أن اجلجز  املبجارإ واملبصجص هجو  ال  ورد ذكرها يف هذه ابية الكرمية يراد هبا بجالد" األر "
 1.أر  احملشر واملنشر، أي بيت املقدس

أو األر   مدينججة القجججدس: والقريججة هنججا 2...."أو كالججذي مججّر علججى قريججة وهججي خاويججة علججى عروشججها"قولججه تعججاىل  .6
 3.املقدسة، واملراد واحد

َحببنا مابب حنا ا واسُمذببُن َ  :قولجه عججز وجججل .1 ْالحناببن ا ْ ببين  واجا ة  باات  َّبابب اار  واما بحببوا ببن ى لاببَ رَا املكججان : والربججوة   4ناببَة واَوانبحنانُ ما
هجي مدينجة الرملجة : الربجوة هجي بيجت املقجدس، وقجال أبجو هريجرة: ابجن عبجاس قجالف :املرتفع من األر ، وأمجا موقعهجا

 5يف فلسطني

هو صجبرة بيجت ( املكان القري . )6 َكاٍن َقِريبٍ َواْسَتِمْع َيْوَم ُيَناِد اْلُمَناِد ِمن م   : ه وتعاىلنقوله سبحا .1
بيجججت املقجججدس حيجججث ينجججادي امللجججك اسجججرافيل باحلشجججر وهجججو يجججوم ا جججرو  مجججن القبجججور يجججوم القيامجججة، ولجججذلك وصجججف 

 7.الرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم مدينة القدس بكهنا أر  احملشر واملنشر

َر ِ  : قولجججججه تعجججججاىل .4 ِِ ُِإإإإإم َِالس إإإإإا ا  َُ يف تفسجججججا  وججججججه األر ، واملجججججراد(: السجججججاهرة) اللغجججججوي ل واملعجججججىن.  8 فَإإإإإِ 
 9.هي املوقع جبان  الطور يف بيت املقدس، ومن أبواب مدينة القدس باب إحه الساهرة( الساهرة)

ْيُتوِن  : تعاىلقوله  .41 لَإِد اْأَِمإينِ  َوُطوِر ِسيِنيَن  َوالتِّيِن َوالز  ا اْلََ َُ َِ مكجة : البلجد األمجني  10 َو
جبل عليجه بيجت  ن إشارة إىلوالزيتو : وقال قتادة. بيت املقدسدمشق وإىل إشارة إىل :  والزيتوننية، والتاملكرم

–طجور سجينني هجو مسججد موسجى : هجو جبجل بالشجام مبجارإ حسجن، وقيجل: طور سجينني: املقدس، وعن قتادة
 11.يف صحرا  سينا  مبصر -عليه السالم

وال جمجال . ت إىل فلسجطني بشجكل عجام وإىل مدينجة القجدس بشجكل خجا هذه اجملموعة من ابيات الكرمية الج  أشجار 
 .ألن نفصل القدس عن فلسطني، وال أن نفصل فلسطني عن القدس

                                                           
1
 .34:ص 11ج. 1المجلد -تفسير الطبري - 

2
 .619اآلية  -سورة البقرة- 

3
 .64: ص. 1ج.  1د المجل-تفسير الطبري - 

4
 .14اآلية  -سورة المؤمنون - 

5
 .61:ص-19: ، ص11ج. 1المجلد-تفسير الطبري - 

6
 .41اآلية  -(ق)سورة - 

7
 .114: ، ص62ج.9المجلد  -تفسير الطبري - 

8
 .14اآلية -سورة النازعات- 

9
 .61: وص 64: ، ص34ج.14المجلد -تفسير الطبري - 

10
 .3-1اآليات  -سورة التين- 

11
 .111: ص -113:ص. 34:ج 14المجلد  -تفسير الطبري - 
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 المحور الثنلن
 القدس في السنة النْونة

(. بيججت املقججدس)كمججا أن القججدس قججد وردت يف القججرآن الكججرمي فإهنججا وردت أيضججا  يف السججنة النبويججة املطهججرة بلفجج  
، وأذكجججر جمموعجججة مجججن األحاديجججث (مسججججد بيجججت املقجججدس)بإسجججم أحيانجججا  املسججججد األقصجججى املبجججارإ يعجججرب عنجججه  كمجججا أن

 :النبوية الشريفة وابثار إلثبات ذلك
يجججا رسجججول اهلل، أي مسججججد وضجججع يف : قلجججت: "عجججن الصجججحايب اجلليجججل أيب ذر الغفجججاري رضجججي اهلل عنجججه قجججال .4

كجم كجان بينهمجال : قلجت. املسججد األقصجى: أيل قجال مث: قلجت: قجال". املسجد احلرام: "األر  أولل قال
 1". مث أينما أدركتك الصالة فصل فإن الفضل فيه. قال أربعون سنة

 2". املسجد احلرام، ومسجدي هذا، واملسجد األقصى: ال تشد الرحال إال ثالثة مساجد" .2

ى اهلل عليججه وسججلم حنججو صججلينا مججع رسججول اهلل صججل: عججن الصججحايب اجلليججل الججربا  بججن عججازب رضججي اهلل عنججه قججال .3
 3". بيت املقدس سته عشر شهرا  مث صرفنا حنو الكعبة

يججا رسججول اهلل، إن ابتلّينججا بعججدإ بالبقججا  أيججن : قلججت: "عججن الصججحايب اجلليججل ذي األصججابع رضججي اهلل عنججه قججال .1
 4". عليك بيبت املقدس فلعله أن ينشك لك ذرية يغدون إىل ذلك املسجد ويروحون: تكمرنال قال

التججزال : قججال رسجول اهلل صججلى اهلل عليججه وسججلم: "صججحايب اجلليججل أيب أمامججة البجاهلي رضججي اهلل عنججه قججالعجن ال .1
طائفة من أم  على احلق ظاهرين لعجدوهم قجاهرين ال يضجرهم مجن خجالفهم وال مجا أصجابعم مجن الجألوا  حجج 

 5". أكناف بيت املقدسببيت املقدس و : يا رسل اهلل، وأين همل قال: قالوا. يكتيهم أمر اهلل وهم كذلك

يججا : قلججت: "عججن الصججحابيه اجلليلججة ميمونججة رضججي اهلل عنهججا، مججوالة النججيب حممججد صججلى اهلل عليججه وسججلم، قالججت .6
أر  احملشر واملنشر، ائتوه فصّلوا فيه، فإن الصالة فيه كجكلف صجالة يف : قال. رسول، أفتنا يف بيت املقدس

فتهججدي لججه زيتججا  يسججر  فيججه، فمججن فعججل ذلججك فهججو  : قججال أرأيججت إن   أسججتطع أن ألمججل إليججهل: قلججت. غججاه
كنايجة عجن إعمجاره والتجربع إليجه، (: فتهجدي لجه زينجا  )أ كجن مجن الوصجول، (: ألمجل إليجه)ومعجىن 6". كمن أتجاه
 (.يسر  يف قناديله)ويف لف  

                                                           
1
 .أخرجه البخاري ومسلم وأحمد النسائي وابن ماجه وابن خزيمة - 

2
أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي عن الصحابي الجليل أبي هريرة والصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي هللا  - 

 .عنهما
3
 .ي ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجهأخرجه البخار - 

4
 .أخرجه أحمد والطبراني - 

5
 .بإسناد صحيح ورجاله ثقات( األوسط)أخرجه أحمد والطبراني في  - 

6
 .رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي بإسناد صحيح - 
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ملججوت ويف فضجل الجدفن يف األر  املقدسججة مجا ورد يف قصجة وفججاة موسجى عليجه السججالم حيجث قجال أتججاه ملجك ا .1
واملعلوم أن موسى عليه السالم   يدخل فلسجطني، وإمنجا تجويف 1". رّب أمتين يف األر  املقدسة رمية حبجر"

أي كان قريبجا  مجن أر  ( رمية حبجر)يف منطقة مقاب يف األردن، وعرّب موسى عليه السالم عن ذلك بلف  
 .فلسطني حني حضرته الوفاة

فضجل الصجالة : " عنه، عجن النجيب حممجد صجلى اهلل عليجه وسجلم قجالعن الصحايب اجلليل أيب الدردا  رضي اهلل .1
 2". يف املسجد احلرام على غاه مبائة ألف صالة

 3". مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيليا : إمنا يسافر إىل ثالثة مساجد" .4

قصجى، ال ينبغي للمطي أن تشد رحاله إىل مسجد، يبتغي فيه الصالة، غجا املسججد احلجرام، واملسججد األ" .41
 .املسافر(: املطي)ومعىن 4". ومسجدي هذا

  5". إىل املسجد احلرام، وإىل مسجدي، وإىل مسجد بيت املقدس: ال تعمل املطي إال ثالثة مساجد" .44

صججالة الرجججل يف بيتججه بصججالة، وصججالته يف مسجججد القبائججل امججس وعشججرين صججالة، وصججالته يف املسجججد " .42
املسججد األقصجى امسجني ألجف صجالة، وصجالة يف املسججد  الذي جيمع فيه امسمائة صالة، وصجالته يف

 6". احلرام مبائة ألف صالة

 7"صالة يف مسجدي خا من ألف صالة فيما سواه من املساجد إال املسجد األقصى" .43

 8". من أهل حبجة أو عمرة من املسجد األقصى غفر له ما تقدم من ذنبه" .41

ذي عجججن الصجججحايب اجلليجججل عبجججد اهلل بجججن عمجججر رضجججي اهلل رواه الببجججاري والرتمججج" اللهجججم بجججارإ لنجججا يف شجججامنا" .41
وهجججذا دعجججا  مجججن النجججيب صجججلى اهلل عليجججه وسجججلم بالربكجججة لجججبالد الشجججام، واملعلجججوم أن درة الشجججام بيجججت . عنهمجججا
 .املقدس

مججن العججري  إىل الفججرات، رجججا م ونسججامهم وإمججامهم : يججا معججاذ، إن اهلل سججيفت  علججيكم الشججام مججن بعججدي" .46
امة، فمن إختار منكم ساحال  من سواحل الشجام أو بيجت املقجدس فهجو يف جهجاد إىل مرابطون إىل يوم القي

 9". يوم القيامة

                                                           
1
 .رواه البخاري ومسلم والنسائي - 

2
 .اسناده حسن: بزار في مسنده، وقالالطبراني في الكبير وال - 

3
 .رواه اإلمام مسلم في صحيحه عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي هللا عنه - 

4
 .رواه اإلمام أحمد في مسنده عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه - 

5
 (.الموطأ)ما أخرجه النسائي في سننه واإلمام مالك في ك. رواه اإلمام أحمد في مسنده عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي هللا عنه - 

6
 .رواه ابن ماجه في سننه عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي هللا عنه - 

7
 .رواه اإلمام أحمد في مسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها  - 

8
 .ك أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ آخروكذل. رواه أبو داود في سننه عن أم المؤمنين أم سلمة رضي هللا عنها - 

9
 .رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق،والطبراني في الكبير، والمتقي الهندي في كنز العمال عن الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي هللا عنه - 
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لقد حر  أما املقمنني عمر بن ا طاب رضجي اهلل عنجه علجى القجدوم إىل البيجت املقجدس وإسجتالم مفجاتي   .41
، وذلججك ألايججة م636هججج 41املدينججة املباركججة املقدسججة مججن البطريججك صججفرونيوس بطريججك الججروم وقت ججذ سججنة 

 .املدينة يف اإلسالم

كمججا حججر  العشججرات مججن الصججحابة الكججرام رضججون اهلل علججيهم علججى اإلقامججة يف بيججت املقججدس، ومججنهم مججن  .41
أبججو )رنانججة، وذو األصججابع، وعبججد الججرمحن بججن غججنم : دفججن فيهججا بشججكل خججا ، ويف فلسججطني بشججكل عججام

 ....م، وعكاشة، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس وغاه(غنيم

هذه بع  األدلة ال  تثبت إرتباط القجدس يف السجّنه النبويجة الشجريفة، وسجتبقى هجذه املدينجة املباركجة املقدسجة موئجل 
وسججيبقى ، أف ججدة قلججوب ماليججني املاليججني مججن املسججلمني يف أرجججا  املعمججورة منججذ معجججزة اإلسججرا  واملعججرا  حججج يومنججا هججذا

 .نهإىل يوم القيامة، بإذن اهلل وإرادته وعو 
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 ال اَعالمحور 
 َداننت األطمنع الِهيو ية

 في القدس وفلسطين
منجججذ القجججرن التاسجججع عشجججر للمجججيالد حجججاول اللجججويب الصجججهيوي العجججاملي الضجججغإ علجججى السجججلطان العثمجججاي الرتكجججي عبجججد 

وذلجججك للسجججماح لليهجججود ( م4414م وحجججج العجججام 4111كجججان حكمجججه للدولجججة العثمانيجججة مجججن العجججام )احلميجججد الثجججاي 
ا جرة إىل فلسجطني وإلقامججة مسجتعمرة يهوديجة فيهججا وقجد رفجج  السجلطان عبجد احلميججد هجذا العجر  وبقججي علجى موقفججه بج

وهنججاإ أقججوال أخججرى ( ال أفججرط يف شججرب واحججد مججن فلسججطني إال علججى جسججدي)اإلميججاي الثابججت وقججال للوفججد الصججهيوي 
زينة الدولة ،ومبال  أخرى حلسجابه ا جا  ولكجن رغم أهنم عرضوا عليه مبال  طائلة  على لسانه يف املضمون نفسه، 

  ضضجججع  جججذه اإلغجججرا ات، وطجججرد الوفجججد الصجججهيوي مجججن جملسجججه ،يف الوقجججت الجججذي كانجججت الدولجججة العثمانيجججة يف ضجججعف 
 1.مايل

وسججار علجججى هنجججه احلكجججام األتجججراإ العثمججانيون الجججن ججججاما بعججده ،إال أن احلركجججة الصجججهيونية   تتوقججف عجججن حماولتهجججا 
يف سويسجرا، ويقجال لجه مجق ر بجال ( بجال)على فلسطني وعلى شعبها فعقجدت مق رهجا املعجروف يف مدينجة بجازل  التآمرية

برتوكجوالت )م و بج  عجن هجذا املجق ر قجرارات عرفجت بجج 4141/هجج4341حس  اللغات املتعددة، وذلك يف العام 
د مجن العمجل علجى تفجوا اليهجود علجى وال  تنص علجى ضجرورة إقامجة دولجة يهوديجة يف فلسجطني، والبج( حكما  صهيون

،وهججذا مججا أشججار إليججه 2سججائر شججعوب العججا ، والسججيطرة عليهججا مججن خججالل نشججر الفسججاد وافتعججال ا الفججات فيمججا بينهججا 
بُدواح   : وكشجف مجقامرادم مالقران الكرمي قبجل مسجة عشجر قرنجا  فيقجول اهلل عجز وججل يف وصجف نفسجياد َان ا بن  ساواُهلذما

ببداَ  بذْاببيا  َا َاهح نُببو م  ثباببُ ُ  ح لا نُب ح ُه  َاببلح ساهح أي كلمججا عاهججد اليهججود مججن بججين اسججرائيل رهبججم عهججدا  وأوثقججوه . 3 َُ فا  نببقي م ببنبح
 4.ميثاقا  غليطا  نبذه فريق منهم حيث نقضوه وتركوه، للداللة على أن أكثرهم ال يقمنون

َالاببَ اللهبببن  بال ببكا َ ببأا بذُه ح َّابببنُلواح ... : ويقججول سججبحانه أيضججا  يف حقهجججم  َا  ببْ يلي وانباُقولُبببو ناببن ف بببي األُم ي ببينا سا َالايبح لاببيح ا 
َا  ْحلاُمو هذه ابيجة الكرميجة تكشجف نوايجا اليهجود السجي ة الغجادرة  جاه العجرب، فجاى اليهجود بكنجه ال  .5 الح اي با واُ  ح نبا

                                                           
1
 .33:وص 32:ص( مذكرات السلطان عبد الحميد)وكتاب  131: ص( م4446-4146)العرب والعثمانيون من )كتاب - 

2
 3:ص–بروتوكوالت حكماء صهيون  -محمد خليفة التونسي والمصادر الثقافية لإلرهاب الصهيوني –المقدمة  -المصدر الثالث -الفكر الصهيوني - 
 .أحمد صالح القماش-بروتوكوالت حكماء صهيون -الشاملة الحظر اليهودي–وملتقى أهل الحديث. م2114/ ه4134صالح الدين السويسي . د
3
 .144اآلية  -البقرة سورة - 
4
 .311: ، ص1ج -1المجلد. تفسير الطبري - 
5
 11 -سورة آل عمران  - 
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 1!!ودن ألن العججرب علججى غججا احلججقحججر  فيمججا أصججابوا وهنبججوا مججن أمججوال العججرب فهججي مسججتباحة  ججم وال إمث يلحججق اليهجج
 .حس  معتقدادم  الباطلة

َا النذنسا  اق يَ ا  :ية ثالثةآويقول رب العاملني يف  سُو ي ي م نا الحُملحك  فاإ َبا لذ نُب ح  ِ النقطة من : والنقا .2 سامح لاُه ح  ا
يقتون الناس أي شي  حج ولو كان حبجم إن اليهود إذا كان  م ح  من امللك فال : ومعىن ابية. ظهر نواة التمرة

 .وذلك كناية عن صغر احلجم 3!!النقا
مث خطجججت الصجججهيونية العامليجججة خطجججوة أخجججرى حينمجججا انضجججَم اليهجججود يف العجججا  إىل معسجججكر احللفجججا ، يف احلجججرب العامليجججة 

دم علججى حسججاب فاخججذ اليهججود جججائز  4م ضججد دول احملججور4441مججن العججام ( يوليججو) ججوز  21والجج  بججدأت يف  األوىل
تصجرنه املعجروف بوعجد بلفجور  5وزيجر خارجيجة بريطانيجا وقت جذ ( ججيمس آرثجر بلفجور)غاهم وذلك حينما أصدر املجدعو

حيججث  6م4441( نججوفمرب)تشججرين الثججاي  2والججذي يقضججي بإقامججة وطججن قججومي لليهججود يف فلسججطني، وكججان ذلججك يف 
بلفجور ال ميلجك شجي ا يف فلسجطني، وان اليهجود ال يسجتحقون صدر هذا الوعد الن الميلك ملن اليستحق ، فان املدعو 

 .هذا الوعد حيث   يكن  م وجود يف فلسطني
وذلجججك بتغلججج  احللفجججا   7م4441( نجججوفمرب)تشجججرين الثجججاي   44وبعجججد أن وضجججعت احلجججرب العامليجججة األوىل أوزارهجججا يف 

وذلججك مججن خججالل  8م4422( وليججوي) ججوز  21علججى دول احملججور صججدر صججك االنتججداب الربيطججاي علججى فلسججطني يف 
عصجججبة األمجججم وهنجججا وقعجججت املكسجججاة الكجججربى علجججى شجججع  فلسجججطني الن بريطانيجججا كانجججت ختطجججإ إلقامجججة كيجججان صجججهيوي 
لليهود على ار  فلسجطني، وكجان أول منجدوب بريطجاي نكجم فلسجطني هجو يهجودي الديانجة بريطجاي اجلنسجية ويجدعى 

االجرامججي املرسججوم بزيججادة عججدد اليهججود يف فلسججطني، ففججت  حججاكم  وذلججك لتنفيججذ املبطججإ 9(صججموئيللججويس هججاربرت )
بجاب ا ججرة لليهجود إىل فلسجطني علجى مصجراعيه ليجزداد !!( والجذي يطلقجون عليجه املنجدوب السجامي)فلسطني الربيطاي 

حجاكم )عدد اليهجود يف فلسجطني وليسجيطروا علجى أكجرب مسجاحة الكنجة مجن أر  فلسجطني حيجث إن منجدوب بريطانيجا 
وذلجججك  هيجججدا  إلقامجججة الكيجججان الصجججهيوي يف قلججج  فلسجججطني . بجججدأ بتمليجججك اليهجججود أرا  ليسجججت  جججم أصجججال  ( طنيفلسججج

 . تد من بريطانيا إىل فلسطني تفكانت خيوط  املقامرا
لتججدرإ األجيججال الصججاعدة حجججم املججقامرة الكججربى علججى فلسججطني، وحججج ال تنسججى هججذه األجيججال املتعاقبججة : أقججول ذلججك

فقججد كانججت املججقامرات أكججرب مججن طاقججات الشججع  الفلسججطيين وأكججرب مججن إمكاناتججه .ي أبججائهم وأجججدادهمبالدهججم وأراضجج
                                                           

1
 .662: ، ص3ج. 3تفسير الطبري المجلد  - 
2
 .16سورة النساء اآلية   - 
3
 .12: ، ص1ج -4المجلد  -تفسير القرطبي - 

4
م وفلسطين 4411/هـ4146بيروت . عمر عبد العزيز عمر  -ة والنشردار النهضة العربية للطباع( م4422-4146)تاريخ المشرق العربي ما بين - 

نابلس  -المكتبة الجامعية –مؤسسة الدراسات الفلسطينية  –وفلسطين تاريخها وقضيتها . م4431/ هـ4316 -يافا. العربية بين االنتداب والصهيونية

 .مصطفى الطحان ومصطفى مشهور .م4441/ ه4141ت الكوي -4ط -المركز العلمي للكتاب اإلسالمي -وفلسطين والمؤامرة الكبرى
5
 .كان رئيس وزراء بريطانيا وقتئذ لويد جورج  - 
6
 .66:الصراع الدولي في الشرق األوسط ص - 

7
 .6المصدر في الهامش  - 

8
فترة هاربرت يهود والتأسيس البريطاني للوطن القومي لل 444: ص 4مجلد ( م4422-م4141من )فلسطين في خطط الصهيونية واالستعمار - 

 .1:ص(. م4421-4421من )صموئيل 
9
 .المصدر السابق - 
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احملدودة املتواضعة و  يكجن العجرب واملسجلمون وقت جذ يف مسجتوى األحجداين ألهنجم خرججوا مهجزومني مجن احلجرب العامليجة 
مسججتعمرات أو منجاطق خاضججعة للنفججوذ األوىل، ووقعجوا فريسججة الجدول الكججربى االسجتعمارية حيججث قسججمت أقطجارهم إىل 

 !!األجنيب 
علجى " دولجة إسجرائيل"م أاعلجن عجن قيجام كيجان غريج  دخيجل يف فلسجطني وقجد أطلجق عليجه 4411/هج4361ويف العام 

مساحة كباة من فلسطني من جهة ساحل البحر األبي  املتوسإ وتشمل هذه الدولة أيضا  اجلجز  الغجريب مجن مدينجة 
لنقج  وب جر السجبع مجن جنجوب فلسجطني، فقجد بلغجت نسجبة األراضجي الج  َع االسجتيال  عليهجا القدس وكجذلك أراضجي ا

من مساحة فلسطني الكلية، كل ذلك بتكيد مباشر من بريطانيا وأمريكا، وتشرد وقت ذ نصجف % 11واغتصاهبا حنو 
ججوههم فكقيمجت مليجون شجبص مجن أهجل فلسجطني عجن أراضجيهم وأمجاكن أقامجادم، وأصجبحوا الج جني هجائمني علجى و 

 جم ييمججات يف الضججفة الغربيججة ويف قطججاع غججزة مججن فلسججطني، وتشججتت مججنهم إىل األردن وسججوريا ولبنججان والعججراا ومصججر 
م وقعجت حجرب حزيجران 4461/هج4311ويف العام . 1 وغاها، وقد أصب  عددهم ابن ستة مالين ونصف املليون

ام الستة وسقإ ما تبقى من فلسطني يف أيجدي احملتلجني مهزلة حزيران، وال  عرفت حبرب األي: أو قل( يونيو)حزيران 
اإلسججرائيليني مبججا يف ذلججك القججدس الشججرقية الجج  تضججم البلججدة القدميججة مبججا فيهججا املسجججد األقصججى املبججارإ وكنيسججة القيامججة 

 (هضجبة اجلجوالن)كما سقطت وقت ذ صحرا  سينا  مبصجر، وا ضجبة السجورية . وسائر املقدسات اإلسالمية واملسيحية
بسجججوريا ووادي عربجججة بجججاألردن، وتشجججرد مجججرة أخجججرى م جججات ابالف مجججن الشجججع  الفلسجججطيين إثجججر حجججرب حزيجججران وعرفجججوا 

 2!!.بالنازحني

                                                           
1
م 1912/ هـ1344 -3دار الجليل ط –فلسطين،والقضية الفلسطينية-تيسير جبارة. د -م1991/هـ1419رام هللا  -قودار الشر -تاريخ فلسطين - 

 1994/هـ1411دة م إصدار األمم المتح1911-1911ومنشأ القضية الفلسطينية وتطورها ما بين 
1
 .، باالضافة إلى الصحافة المحلية والعربية والعبرية والعالمية611: للدكتور صالح عبد الجواد ص( نحو استراتيجية فلسطين تجاه القدس)كتاب  - 

2
 .أعداد مجلة صوت الهيئة الصادرة عن الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس - 
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 الخنم المحور 
 الج الات الِِاللية َحق القدس

 القجججدس مدينجججة االسجججرائيلي بعجججزل االحجججتالل سجججلطات قامجججت حجججج م4461 عجججام أوزارهجججا احلجججرب وضجججعت أن مجججا
 بضجم" اإلسجرائيلي الكنيسجت" وأصجدر. والقجرى واألريجاف املجدن مجن  جا اجملجاورة املنجاطق واقتصاديا  عجن يا  وإدار  سياسيا  
مجع اإلشجارة إىل أن القسجم الغجريب مجن مدينجة القجدس (.منهجا اجلجز  الغجريب إىل للمدينجة القسجم الشجرقي ضم أي) القدس

 .ة منذ ذلك التاريخم بكيدي اليهود وطبقوا عليه القوانني الطامل4411قد سقإ عام 
 العربيجة هويتهجا طمجس هبجدف القجدس مدينجة حبجق عدوانيجة إججرا ات بعجدة السجلطات اإلسجرائيلية قامجت وقد هذا 

 1.لتهويدها عليها اليهودي الطابع إضفا  وهبدف واإلسالمية

  :يكا ما الطاملة التعسفية اإلجرا ات هذه ضمن ومن
دم م أي بعجججد سجججقوط القجججدس مباشجججرة هبججج4461( يونيجججو)شجججهر حزيجججران  قامجججت السجججلطات اإلسجججرائيلية احملتلجججة  يف-4

وتشجريد سجكانه عنجه وتبلج  العجائالت ( والتكايجاسجاجد املدارس و املجنجازل و املمجن )وإزالة حي املغاربة اإلسجالمي بككملجه 
د وهذا احلجي هجو وقجف إسجالمي يصجص للمسجلمني الوافجدين مجن بجال. اصول مغربيةعائلة من ( 611)ال  َتشردت 

ه اهلل، مجع االشجارة اىل ان حجي املغاربجة يقجع مبحجاذاة منذ عهد صالح الدين االيويب رمح. ( ال افريقيا) رب العريبغامل
إ الججذي يطلججق عليججه اليهججود ئوهججذا احلججا( الججذي هججو جججز  مججن السججور الغججريب للمسجججد األقصججى املبججارإ)حججائإ الججرباا 

 !. زورا  وهبتانا  " حائإ املبكى"
ختججص املججواطنني داخججل البلججدة القدميججة مججن مدينججة القججدس،  األراضججي الجج ابالف الججدومنات مججن  عشججراتمصججادرة -2
 .وضواحيها حول املدينةو 

عشجرات لليهجود القجادمني مجن الجدول األجنبيجة وإقامجة  إقامة أحيا  سكنية داخل البلدة القدمية من مدينجة القجدس،-3
عجن سجائر  اعز جتهجذه املدينجة و  لاصجروالشجرقية والشجمالية حبيجث اجلنوبيجة  :املستوطنات حول هذه املدينة من اجلهات

 .ا طا يف بالدنا سرطانال، وال ضفى أن االستيطان ميثل يةفلسطينالناطق امل

مججن خججالل جلج  م ججات ابالف مججن يهججود العججا  لليهججود يف مدينججة القجدس ومججا حو ججا،  املسججتمرةالزيجادة السججكانية -1
 .إىل فلسطني

                                                           
1
 .، باالضافة إلى الصحافة المحلية والعربية والعبرية والعالمية611: للدكتور صالح عبد الجواد ص( لقدسنحو استراتيجية فلسطين تجاه ا)كتاب  - 



20 

( القججدس الكججربى) مججا يسججمى بججججِ  هبججدف إقامججة الفلسججطينيةمدينججة القججدس علججى حسججاب األراضججي توسججيع مسججط  -1
وأن عجددهم احلجايل % 36يف حني أن نسجبة العجرب ابن %  42م 2121عام  السكان العربحبيث تصب  نسبة 

 .ألف نسمة 321هو 
: طانية متعجججددة، منهجججاحجججدودها بطجججرا شجججيإىل خجججار  مجججن القجججدس دججججا أكجججرب عجججدد الكجججن مجججن السجججكان العجججرب -6

حرمجججان السجججكان العجججرب مجججن اعطجججا  رخجججص بنجججا   جججم ضجججمن حجججدود مدينجججة القجججدس أو ارتفجججاع تكجججاليف الرتخجججيص إىل 
باإلضججافة إىل هججدم البيججوت السججكنية مججن قبججل بلديججة القججدس اإلسججرائيلية  ،أربعججني ألججف دوالر أمريكججي للشججقة الواحججدة

 .حبجة عدم احلصول على تراخيص البنا 

ان العجججرب يف املدينجججة الجججا يجججقدي إىل إفالسجججهم أو دججججاهم خجججار  كضجججرائ  الباهطجججة واملتعجججددة علجججى السجججفجججر  ال-1
 .القدس

، وذلججك مججن الوصججول إىل هججذه املدينججة  املججواطنني الفلسججطينينيفججر  حصججار عسججكري علججى مدينججة القججدس ومنججع -1
  .ق طرا التفافيةبوضع حواجز عسكرية على مداخل املدينة الا يقدي إىل عز ا عن حميطها وش

إقامة اجلدار العنصري الذي جعل مدينة القدس سججنا  كبجاا  كمجا جعجل مجن املجدن الفلسجطينية األخجرى كانتونجات -4
 !!.منفصلة عن بعضها بعضا ، الا أدى إىل  زيق البالد وتشتيت العباد، وبالتايل فإنه ال جمال إلقامة دولة فلسطينية

 1دويدها، والتآمر على ئيلية اإلحتاللية ال  ددد إسالمية مدينة القدسهذا عر  موجز لالجرا ات اإلسرا

 
 

                                                           
1
باإلضافة إلى الصحف والمجالت والنشرات التي تصدر  . 3و6و1: األعداد -الصادرة عن الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس ( صوت الهيئة)مجلة  - 

 .حداث اليومية من صاحب هذا البحثبالقدس والمشاهدة والمواكبة لأل
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 السنَسالمحور 
 الَِدالات وال ِهنهنت الِِاللية َلَ األََِّ المْنرك

ميكن القول إن االعتدا ات واالنتهاكات على املسجد األقصجى املبجارإ مجن قبجل سجلطات االحجتالل اإلسجرائيلية  
 :تكون بشكل يومي، ونصّنف هذه االعتدا ات واالنتهاكات إىل مسة أقسام كثاة ومتعددة، وتكاد

ولن: القس  األول -1  الحو ننت سحت األََِّ ِو

م بجججدأت السجججلطات اإلسجججرائيلية احملتلجججة باحلفريجججات لجججت 4461( يونيجججو)بعجججد سجججقوط القجججدس يف شجججهر حزيجججران 
سججد األقصجى املبجارإ يف منجاطق بجاب السلسجلة العقارات الوقفية األثرية ال  تالصق السور الغجريب ا جارجي للم

وباب القطانني وباب احلديد وبجاب اجمللجس وبجاب الغوامنجة الجا ادى إىل تشجقق عجدد مجن هجذه املبجاي األثريجة الج  
، فعلجى سجبيل املثجال أدت احلفريجات يعود تارضها إىل العهد الصالحي واململوكي والرتكي، وإىل هجدم أججزا  منهجا

، وذلججك مججن 1891َببنم  ججر قايتبججاي اململججوكي يف السججاحة الغربيججة للمسجججد األقصججى املبججارإ ب إىل الوصججول إىل
خالل قناة ما ، وتوات دائرة ابثار اإلسرائيلية بكن هجذه القنجاة عبجارة عجن نفجق ميتجد لجت مسججد قبجة الصجبرة 

احلقيقججة عبججارة عججن  وخججالل سججاعات حمججدودة تبججني زيججف ادعججا ات اليهججود، وأن الججذي اكتشججفوه هججو يف !!املشججرفة
ون مجع املصجلني احجارته تعود إىل عهد املماليك، و كنت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس بالتع نب ر ما ، وأ

املسجلمني مججن إغججالا الفتحجة، الجج  أحججدثتها احلفريجات، باالحنججت املسججل  وذلجك ملنججع اليهججود مجن الججدخول إليهججا 
 . مرة أخرى

كمججا   م 1893َببنم ، قججد تصججدعت التارضيججة يف بججاب القطججانني ملدرسججة العثمانيججةافججإن وعلججى سججبيل املثججال أيضججا  
أدت احلفريجججات إىل اهنيجججار الجججدر  املجججقدي إىل مكاتججج  دائجججرة األوقجججاف اإلسجججالمية  والججج  تقجججع يف بجججاب اجمللجججس، 

ِبنرن  م 1899َنم وإىل اهنيار املمر املقدي إىل باب الغوامنة . م1894َنم وذلك  اججرى  م7/7/1886َو
 الْببنمويف . !.االحججتالل االسججرائيلي حفريججات خطججاة ادت إىل اهتججزازات يف احلججائإ اجلنججويب للمسجججد االقصججى

قامت السلطات اإلسرائيلية احملتلة بفت  باب النفق لت املدرسجة العمريجة يف طريجق املجرابطني  (م1886)  وسن
ا مبحجاذاة اجلجدار الغجريب لسجور االقصجى مث ربجة ويسجا ال املسجد االقصى املبارإ ويبدأ هذا النفق من بجاب املغ

م وانججدلعت 4446/ 21/4مججرتا  وع افتتججاح هججذا النفججق بتججاريخ  241يتجججه شججرقا  لججت املدرسججة العمريججة بطججول 
تصججدع منججزل يقججع بججالقرب مججن بججاب م 17/2/2212وبتججاريخ  .نتيجججة ذلججك انتفاضججة عرفججت بانتفاضججة النفججق

ارجية للمسجد األقصى وذلك نتيجة احلفريجات الج  يقجوم هبجا االحجتالل أحد البوابات ا ( باب اجمللس)الناظر 
 .اإلسرائيلي
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باإلضافة إىل ما يقوم به اليهود لت املسجد األقصى حيث كشفوا أساسات املسجد بتفريج  األتربجة مجن  
ربيججججة حو ججججا الججججا يعججججر  بنيججججان األقصججججى األمججججامي إىل ا طججججر وان احلفريججججات يف حمججججيإ األقصججججى مججججن  اجلهتججججني الغ

وإن السجلطات االسجرائيلية احملتلجة تجدعي اهنجا تبحجث عجن آثجار عربيجة قدميجة . 1واجلنوبية قائمة ومستمرة حج ابن
 .إال أهنم   يعثروا على أي حجر يقيد مزاعمهم الواية 2سليمان املزعوم( معبد)ر هيكل اوعن آث

نب األََِّ المْنرك: القس  الثن ي   -2  :الَِّحنمنت لِ 
 411شارة إىل أن رحاب املسججد هجي ججز  مجن املسججد، وأن مسجاحة املسججد األقصجى تبلج  ال بد من اإل

ومسججججد الصجججبرة املشجججرفة ( القبلجججي/ األمجججامي)وتشجججمل املسججججد املسجججقوف ( مائجججة وأربعجججة وأربعجججني دومنجججا  )دومنجججا  
ن ا ارجيجة مبجا يف ذلجك واألقصى القدمي واملصلى املجرواي واللجواوين واألروقجة واملسجاط  واببجار واملمجرات واجلجدرا

ولججاول اجلماعججات اليهوديججة أن تقججتحم  ومججا فججوا األر  ومججا لججت األر  حججائإ الججرباا والبوابججات ا ارجيججة ،
م 4461ألن اليهجود يسجيطرون علجى مفتجاح بجاب املغاربجة منجذ حجرب حزيجران )رحاب األقصى من باب املغاربة 

ربجججة هبجججدف إقامجججة اتقجججتحم رحجججاب األقصجججى مجججن بجججاب املغ ولجججاول اجلماعجججات اليهوديجججة املتطرفجججة أن( وحجججج ابن
صججلوات تلموديججة، وهبججدف فججر  أمججر واقججع جديججد يف باحججات األقصججى، وأن السججلطات احملتلججة تججدرس إمكانيججة 
السججماح لليهججود بالصججالة يف األقصججى حججج يومنججا هججذا، إال أن املججرابطني واملرابطججات وطججالب وطالبججات مسججاط  

سجججججد التججججابعني للوقججججف اإلسججججالمي كججججانوا وال يزالججججون، يتصججججدون  ججججذه احملججججاوالت العلججججم باإلضججججافة إىل حججججراس امل
العدوانيججة ومنججع أي يهججودي مججن إقامججة شججعائرة الدينيججة، حبمججد اهلل وتوفيقججه وأن االقتحامججات كثججاة وكثججاة ، فقججد 

 3.أصبحت شبه يومية ويصع  حصرها، ولكنها قد أفشلت مبجملها

 سحدند األَمنر: القس  الثنلن -3
الشرطة اإلسرائيلية االحتاللية تقوم بتحديد أعمار املصلني املسلمني الجذين يسجم   جم بجدخول األقصجى إن 

من سكان مدينة القدس حبيث يكون عمجر املسجلم فجوا ا مسجني وذلجك أيجام اجلمجع ويف أعيجاد اليهجود املتعجددة 
سجججلطة حمتلجججة وغجججا شجججرعية  نعبجججارة عججج إججججرا ات غجججا مسجججبوقة لجججدى دول العجججا ، وهجججذا يقكجججد أن اسجججرائيل وهجججذه

كما أن اجلي  اإلسرائيلي االحتاليل مينع املواطنني الفلسجطينيني مجن دخجول مدينجة . وليست سلطة ذات سيادة
 . 4القدس يف  يع األيام، وبذلك نرمون من ادا  الصالة يف املسجد األقصى املبارإ

 

                                                           
1
 .الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس، باإلضافة إلى الصحافة المحلية أعداد مجلة صوت الهيئة الصادرة عن - 

2
على أن معبد بل ينكرون نبوته، ويعتبرنه ملكا  فقط، وهذا يؤكد ! مع االشارة إلى أن اليهود ال يعتقدون بأن سيدنا سليمان عليه السالم أنه نبي - 

 ،سليمان ليس مقدسا  لدى اليهود ألنه منسوب إلى ملك وليس إلى نبي حسب معتقداتهم الباطلة( هيكل)
3
 .الصادرة عن دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس باإلضافة إلى الصحافة المحلية( هدى اإلسالم)مجلة  - 

4
 قدس باإلضافة إلى الصحافة المحليةمجلة صوت الهيئة الصادرة عن الهيئة اإلسالمية العليا بال - 
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 :ي  ىلَ سخط  نس  الَِدالات الْس  نة والمسلحة َلَ األََِّ: القس  ال اَع -4
م حيجث 1/6/4461إن أول إقتحام عسكري يهودي احتاليل للمسججد األقصجى املبجارإ كجان يجوم األربعجا  يف  .4

بسجججيارة نصجججف جمنججزرة الججج  دخلجججت باحجججات األقصجججى ( موردخجججاي غجججور)قججاد احلملجججة العسجججكرية املقجججدم العسججكري 
 1م4/6/4461املبارإ ، وقد تعطلت أول  عة يف األقصى يوم 

مججججن قبججججل اجلججججي  ( مججججن البوابججججات ا ارجيججججة للمسجججججد األقصججججى املبججججارإ)د علججججى مفتججججاح بججججاب املغاربججججة وضججججع اليجججج .2
م وذلجك حجج يجتحكم بادخجال اليهجود مجج شجا ، 4461اإلسرائيلي االحتاليل بعد احتالل القدس مباشجرة عجام 

يججزال املفتججاح يف  وهججذا الججا ادى إىل عججدم قججدرة الوقججف اإلسججالمي مججن السججيطرة علججى إدارة املسجججد األقصججى، وال
 .حوزة اجلي  اإلسرائيلي حج يومنا هذا

م وحجج ابن وتعجد 4464( يوليجو)وضع اجلجي  اإلسجرائيلي االحجتاليل يجده علجى املدرسجة التنكزيجة يف شجهر  جوز  .3
هججذه املدرسججة مججن املبججاي التارضيججة األثريججة والجج  تعججود إىل العهججد اململججوكي، وكانججت تشججغل كمدرسججة شججرعية باسججم 

واهنا تقع على السور الغجريب للمسججد األقصجى وأن نوافجذها تطجل بشجكل مباشجر علجى ( وية األقصى الشرعيةثان)
 .رحاب األقصى

م وهججو جنججدي احتيججاطي يف اجلججي  4412/ 44/1يف ( هججاري غولججدمان)ا جججوم املسججل  الججذي قججام بججه املججدعو  .1
مججن قبلججه ومججن اجلججي  االسججرائيلي  اإلسججرائيلي االحججتاليل الججا ادى إىل استشججهاد شبصججني وجججرح سججتني شبصججا  

 !!.الذي تدخل حلمايته وانقاذه مث أطلق سراحه بعد فرتة قصاة من اعتقاله

ارتكججاب جمجججزرة مجججن قبجججل القجججوات اإلسجججرائيلية احملتلجججة حبججق املصجججلني املسجججلمني يف باحجججات املسججججد األقصجججى املبجججارإ  .1
 .عن مائ  شبصشبصا  وجرح ما يزيد  23م أدى إىل استشهاد 4441/ 1/41وذلك يف 

ارتكاب جمزرة أخرى من قبل القوات اإلسرائيلية احملتلة أيضا  حبق املصلني املسجلمني يف باحجات املسججد األقصجى  .6
شبصجججا  وججججرح  41م حجججني انتفاضجججة النفجججق الجججا ادى إىل استشجججهاد 21/4/4446املبجججارإ يجججوم اجلمعجججة بتجججاريخ 

 .العشرات

ية احملتلجة أيضجا  حبجق املصجلني املسجلمني يف باحجات املسججد األقصجى ارتكاب جمزرة ثالثة مجن قبجل القجوات اإلسجرائيل .1
الججا ادى إىل استشججهاد سججتة أشججبا  وجججرح " انتفاضججة األقصججى"م حججني 24/4/2111املبججارإ يججوم اجلمعججة يف 

 .العشرات

حججراس املسجججد األقصججى املبججارإ التججابعني للوقججف اإلسججالمي نبطججون حماولججة عدوانيججة  –م 24/3/2144بتججاريخ  .1
 .هودي متطرف بالتسلل إىل رحاب األقصى وقد كان مسلحا  من ي

اقتحامججات اجلججي  اإلسججرائيلي احملتججل للمسجججد األقصججى املبججارإ أيججام اجلمججع ويف أعيججاد اليهججود الججا ادى إىل جججرح  .4
امل جججات واختنجججاا ابالف مجججن املصجججلني املسجججلمني نتيججججة القنابجججل احلارقجججة والرصجججا  املطجججاطي والغجججازات السجججامة، 

 1.ر هذه االقتحامات وهي تتكرر حج ابنويتعذر حص

                                                           
1
 .46: ص( الشيخ سعيد صبري: فقيد األمة)كتاب  - 
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 الِخطيط لهدم األََِّ سو ِ َّن: القس  الخنم   -1
سجججليمان ( معبجججد)هيكجججل )هنجججاإ عشجججرات احملجججاوالت املتعجججددة  جججدم املسججججد أو نسجججفه أو حرقجججه هبجججدف إقامجججة 

 :املزعوم على انقاضه، أشا إىل أخطرها
( مايكجل ديجنس روهجان)على يجد اجملجرم املجدعو  م24/1/4464احلريق املشقوم الذي وقع يوم ا ميس يف   .4

وقججد ادمتججه السججلطات اإلسججرائيلية احملتلججة بكنججه يتججل !! الججذي قيججل عنججه بانججه اسججرتايل اجلنسججية وال تعججرف ديانتججه
تججه وعججدم حماكمتججه واغججالا امللججف كاملعتججاد، وهججذا يقكججد علججى مشججاركة السججلطات احملتلججة يف أعقليججا  هبججدف ترب 

لججوم أن احلريججق املشججقوم اسججتهدف منججرب صججالح الججدين األيججويب وجججز ا  مججن سججقف املسجججد جرميججة احلريججق، واملع
 .ونسخ كثاة من املصاحف املشرفة ،من السجاد والبسإكباة والقبة الداخلية وحرا كميات  

قجججد ضجججبطت هجججذه جمموعجججة مجججن اليهجججود املتطجججرفني كانجججت تنجججوي نسجججف املبجججىن األمجججامي للمسججججد األقصجججى، و  .2
دججججا كميججججة كبججججاة مججججن املتفجججججرات بعججججد أن كشججججفها حججججراس املسجججججد قبججججل تنفيججججذ يططهججججم اجملموعججججة ويف حوز 

 .م24/1/4411اإلجرامي، وكان ذلك بتاريخ 

م علججى يججد جمموعججة مججن اليهججود 4412ع اكتشججاف يطججإ اجرامججي آخججر لتفجججا قبججة الصججبرة املشججرفة عججام  .3
 .ومن بينهم ضابإ من الوحدات ا اصة 

سججلحني ونملججون أكياسججا  مججألى بججاملتفجرات، وكججانوا نججاولون اقتحججام املمججر ع اكتشججاف أربعججة مججن اليهججود م .1
م وقجد  كجن حججراس 4413وذلجك عجام ( مجن مرافجق املسجججد األقصجى) األرضجي املجقدي إىل املصجلى املجرواي 

 .املسجد من احباط اجلرمية قبل تنفيذها

قنابججل يدويججة وسججت حقائجج  حاولجت جمموعججة مججن اليهججود الجدخول إىل باحججات املسجججد وهججم نملججون ثجالين  .1
 .م26/4/4411من املتفجرات هبدف نسف املسجد ، وذلك بتاريخ 

قنبلججة يدويججة وعشججرة كيلوغرامججات مججن املتفجججرات قججرب السججور الشججرقي للمسجججد، وهججرب ( 41)عاثججر علججى  .6
 .م21/4/4411املتسللون من خالل مقربة باب الرمحة بعد ان اكتشفهم حراس املسجد بتاريخ 

سججالح اجلججو اإلسججرائيلي بطائرتججه املججزودة بالصججواريخ مسججتهدفا  املسجججد األقصججى  دمججه، لكججن  أقلججع طيججار مججن .1
 .أوقفته طائرات سالح اجلو اإلسرائيلي احملتل

يطالبججان رئججيس الججوزرا  ( اسججرائيل م ججا الو)و( اليججاهو بكوشججي دورون: )احلاخامججان األكججربان يف إسججرائيل واججا .1
 .م42/1/2111ية على املسجد األقصى املبارإ وذلك بتاريخ اإلسرائيلي بفر  السيطرة اإلسرائيل

احلاخامية الكربى اإلسرائيلية تشكل جلنة دينيجة للبجت يف مشجروع انشجا  كنجيس يهجودي يف باحجات األقصجى  .4
 .م1/1/2111وذلك بتاريخ 

باحججات األقصجججى هبجججدف إقامجججة ا يكجججل املزعجججوم، ( ارئيجججل شجججارون)م اقجججتحم املجججدعو 21/4/2111بتججاريخ  .41
 .وقد ترت  على هذا االقتحام من اندالع انتفاضة األقصى

                                                                                                                                                                                      
1
 .الصادرة عن دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس باإلضافة إلى الصحافة المحلية( مجلة هدى اإلسالم)أعداد  - 
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فجججر   احلكومجججة اإلسجججرائيلية إىل( رفائيجججل يسجججرائيل)م دعجججا الربوفيسجججور اإلسجججرائيلي 21/4/2114بتجججاريخ  .44
 .ني واليهود تقاسم املسجد األقصى بني املسلم

 !.م ع عر  فيلم اسرائيلي يطرح امكانية تفجا األقصى21/2/2114بتاريخ  .42

يف البلجدة القدميجة ( احلي اليهجودي)م سّلم املهندس املسقول يف ادراة ما يسمى ب 24/1/2114بتاريخ  .43
 .من مدينة القدس إىل رئيس الوزرا  اإلسرائيلي يططا  سريا  إلقامة كنيس يف باحات األقصى

 .م جمموعة اسرائيلية ارهابية ددد بتفجا األقصى41/1/2114بتاريخ  .41

 .زعيم ما يسمى امنا  جبل ا يكل يدعو إىل ازالة املسجد األقصى من الوجود  26/1/2111بتاريخ  .41

بادخججال حجججر األسججاس ( أمنججا  جبججل ا يكججل)م حماولججة فاشججلة مججن قبججل مججا يسججمى 24/1/2114بتججاريخ  .46
 .ىل باحات األقصى يكل سليمان املزعوم إ

بادخججال حججججر ( أمنجججا  جبججل ا يكجججل)م حماولججة فاشجججلة أخججرى مجججن قبججل مجججا يسججمى 1/41/2114بتججاريخ  .41
 .األساس  يكل سليمان املزعوم إىل باحات األقصى

أمنججا  جبججل )م يطججإ إلقامججة ا يكججل املزعججوم يف باحججات األقصججى أعججده مججا يسججمى 6/41/2114بتججاريخ  .41
 (.ا يكل

ئجججيس وزرا  اسجججرائيل بتطبيجججق السجججيادة اإلسجججرائيلية ر احلاخجججامون اليهجججود يطجججالبون  م46/42/2114بتجججاريخ  .44
 .على ساحات األقصى

منطمة صهيونية تشتغل على بنا  ا يكل املزعوم علجى أنقجا  املسججد ( 31) -م23/3/2112بتاريخ  .21
 .األقصى

يجججة متطرفجججة م بجججكن  اعجججات يهود21/1/2111صجججرح وزيجججر األمجججن الجججداخلي اإلسجججرائيلي يجججوم السجججبت يف  .24
ختطجججإ  جججدم املسججججد األقصجججى مجججن خجججالل طجججائرة بجججدون طيجججار حمملجججة بجججاملتفجرات أو طجججائرة يقودهجججا طيجججار 

وقجججد أصجججدرت ا ي جججة اإلسجججالمية العليجججا وهي جججات اسجججالمية أخجججرى بيانجججات تشجججج  فيجججه املبطجججإ . انتحجججاري
 .اإلجرامي ولمل احلكومة اإلسرائيلية املسقولية الكاملة

صججرح وزيججر األمججن الججداخلي األسججرائيلي مججرة أخججرى  34/1/2111م السججبت يف بعججد أسججبوع واحججد أي يججو  .22
(!! إن احلكومة اإلسرائيلية ال تستطيع أن لمي املسججد األقصجى مجن اجلماعجات اليهوديجة املتطرفجة)ليقول 

وقد أصدرت ا ي جة اإلسجالمية العليجا وهي جة العلمجا  والجدعاة ودار الفتجوى حين جذ بيانجات أخجرى لمجل فيهجا 
يف حججني أن !! وكججكن هججذه اجلماعججات املتطرفججة أقججوى مججن احلكومججة..حلكومججة اإلسججرائيلية املسججقولية الكاملججة ا

 .هذه اجلماعات ال تستطيع أن تقوم بتنفيذ يططادا اإلجرامية دون أن تستعني باحلكومة اإلسرائيلية

رائيلي للمجرة الثالثججة اإلسجج م نججذر وزيجر األمججن الجداخلي1/1/2111يججوم السجبت يف أي  خجر آبعجد أسججبوع  .23
وكجذلك صجدرت بيانجات رفج  واسجتنكار ملجا . من خطإ املتطرفني اليهود لالعتجدا  علجى املسججد األقصجى

 .ضطإ لألقصى من عدوان اجرامي
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بجكن متطجرفني يهجود ( الشجني بيجت)يصرح رئيس جهاز األمجن الجداخلي اإلسجرائيلي – 1/4/2111بتاريخ  .21
 .ضططون ملها ة املسجد األقصى

ربججة املججقدي إىل املسجججد اتعججّد بلديججة االحججتالل يططججا  جديججدا  جلسججر بججاب املغ – 42/1/2111ريخ يتججا .21
 .األقصى

م مسججججاات لليهججججود املتطججججرفني  ججججوب البلججججدة القدميججججة بالقججججدس وهججججي ترفججججع شججججعارات 1/2/2111بتججججاريخ  .26
 .عنصرية حاقدة، وتزعم أن  ا احلق يف بنا  ا يكل الثالث مكان املسجد األقصى

 .م االعالن عن مشروع يهودي يهدف إىل تقسيم املسجد األقصى41/6/2114يخ بتار  .21

م حججججاول أحججججد اليهججججود املتطججججرفني اقتحججججام املسجججججد األقصججججى املبججججارإ ويف حوزتججججه 21/42/2141بتججججاريخ  .21
 .متفجرات ، وع القب  عليه

ة قججد طبعججت عليهججا صججورة مسجججد قبججة الصججبر " قججداحات"م شججركة اسججرائيلية تصججنع 6/3/2142بتججاريخ  .24
 .وكت  على الصورة كلمة اسرائيل باللغة العربية" العلم االسرائيلي"املشرفة بداخل 

م احجججد اعضجججا  احلجججزب اليهجججودي القجججومي يتحجججدين بوضجججوح عجججن امكانيجججة تفججججا 21/2/2143بتجججااريخ  .31
 .مسجد قبة الصبرة املشرفة

هججججا قبججججة ينشججججر صججججورة تطهججججر في" يهججججود كليججججك"احججججد اعضججججا  الكنيسججججت املججججدعو  -م1/1/2143بتججججاريخ  .34
الصججججججبرة املشجججججججرفة وقججججججد اسجججججججتبدلت القبججججججة الذهبيجججججججة بقبعجججججججة يرتججججججديها اليهجججججججود ومكتججججججوب عليهجججججججا شجججججججعارات 

 .تلمودية،واملعلوم ان كليك من دعاة بنا  ا يكل على انقا  االقصى

يجججدعو اىل بنججججا  ا يكججججل علججججى ( اوري ارئيججججل)وزيججججر االسججججكان االسجججرائيلي املججججدعو   -1/1/2143بتجججاريخ  .32
 .صىانقا  املسجد االق

 عيججة يهوديججة لصججل علججى موافقججة مججن مسجججل اجلمعيججات الصججهيونية  بتنفيججذ -م 46/1/2143بتججاريخ  .33
 1!!من املسجد االقصى  كنيس يهودي على اجزا   مشروع بنا

                                                           
1
 .إلى الصحافة المحلية أعداد مجلة صوت الهيئة الصادرة عن الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس باإلضافة - 
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 السنَعالمحور 
 الهيْة اإلسالمية الْلين َنلقدس

وذلججك  بعججد سججقوط مججا " العليججا ا ي ججة اإلسججالمية"لقججد تنججادى  ججع مججن العلمججا  ورجججال الججبالد يف القججدس وأسسججوا 
م، وقجد اسجتند املقسسجون  جذه ا ي جة إىل 1/6/4461تبقى من مدينة القدس وفلسطني يف قبضجة اليهجود احملتلجني يف 

أحكججام الفقججه اإلسججالمي احلنيججف والجج  تقضججي بوجججوب مبججادرة املسججلمني لتججويل شججقوهنم الدينيججة كافججة بكنفسججهم حججني 
الل، ويف ذلججك ملنججع غججا املسججلمني مججن التججدخل يف الشججقون الدينيججة، وحججج ال تعتججرب تتعججر  بالدهججم إىل الغججزو واالحججت

السلطات االسرائيلية احملتلة املساجد واملقابر واألراضجي الوقفيجة أمجالإ غجائبني، وذلجك إىل أن يجتم طجرد الغجزاة عجن دار 
 .اإلسالم

 عليججه اهلل صجلى إقجرار الرسججول: تكسيسجها هججوأمجا الجدليل الشججرعي الجذي اسججتندت اليجه ا ي ججة اإلسجالمية العليجا حججني 
 م،624للججي  يف غجزوة مقتجة يف السجنة الثامنجة للهججرة  -رضجي اهلل عنجه–الوليجد  بجن القائجد خالجد تجكما علجى وسلم
هجذا  -صجلى اهلل عليجه وسجلم–وذلجك بعجد استشجهاد القجادة الجثالين الجذين عجني رسجول اهلل  احلاكم، من تكما غا من

هججذا وقججد أصججدر عججدد مججن الفقهججا   1"سججيف اهلل املسججلول"صججالة والسججالم علججى تصججرف خالججد ولقبججه وقججد أثججىن عليججه ال
 :فتاوى بشكن التكما بغا مقّمر وقاسوا عليه إذا احتل الكفار بالدا  إسالمية كيف يتصرفون حج يكذن اهلل بتحريرها

م نطجرا  لغيجاب احلجاكم، وذلجك يف اإلمارة من غا تكما احلاك -رضي اهلل عنه–حديث تويل خالد بن الوليد  -4
وقجججال . وفيجججه ججججواز التجججكما بغجججا مجججقمال: )... معركجججة مقتجججة يف السجججنة الثامنجججة للهججججرة فقجججال اإلمجججام العيجججين

هذا أصل يقخذ منه أن على املسلمني أن يقدموا رججال  إذا غجاب اإلمجام ليقجوم مقامجه إىل أن : الطحاوي
 2(.نضر

ليها والة من غا املسلمني، جيوز للمسجلمني إقامجة اجلمعجة، ويصجا القاضجي بالد ع:) ورد يف الفتاوى ا ندية -4
 .3( قاضيا  برتاضي املسلمني

                                                           
1
وفتح القدير للكمال  629، ص 1؛ وعمدة القارئ لإلمام بدر الدين العيني ، ج391، ص 1انظر كتاب فتح الباري لإلمام ابن حجر العسقالني، ج - 

للشيخ محمد  ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين 131: ص 1، والفتاوى الهندية ج461: ص 4وحاشية ابن عابدين ج 1: ص 1بن همام ج

 .144:الخضري ص
2
 .391: ص 1فتح الباري ج - 

3
 .131: ص. 1الفتاوى الهندية ج - 
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إذا   يكجن سجلطان وال أئمجة جيجوز  التقليجد : )ذكر الكمال بجن ا مجام صجاح  كتجاب فجت  القجدير، مجا نّصجه -4
أن يتفقججوا علججى واحججد منججه كمججا هججو يف بعجج  بججالد املسججلمني، غلجج  علججيهم غججا املسججلمني، فيججج  علججيهم 

وكذا أن ينّصبوا  م أمامجا  يصجلي . منهم جيعلونه واليا  عليهم، فيوىل قاضيا  أو يكون هو الذي يقضي بينهم
 1(.هبم اجلمعة

وأمججا : )... ، مجا يجكا(توليجة القضجا  يف بججالد تغلج  عليهجا الكفجار)ورد يف حاشجية عابجدين مطلج  يف حكجم  -3
مسجلمني إقامجة اجلمجع واالعيجاد، ويصجا القاضجي قاضجيا  برتاضجي املسجلمني، بالد عليهم والة  كفجار فيججوز لل

 .2(فيج  عليهم أن يتلمسوا واليا  مسلما  
ربيججع ابخججرة  46 يف وذلججك يججوم االثنججني هجذا وقججد أصججدر املقسسججون للهي ججة اإلسججالمية العليججا البيججان األول التججارضي

سججججالمية العليججججا  يججججع صججججالحيات جملججججس األوقججججاف تتججججوىل ا ي ججججة اإل : "م جججججا  فيججججه21/1/4461ه وفججججق 4311
وبججذلك  3"والشججقون واملقدسججات اإلسججالمية، واإلشججراف علججى احملججاكم الشججرعية، وجلنججة اعمججار املسجججد األقصججى املبججارإ

تكون ا ي ة اإلسالمية العليا قد قامت اطوة مهمة أنقذت من خال جا املسججد األقصجى املبجارإ واملقدسجات والجرتاين 
حجججتالل كمجججا اسجججتطاعت ا ي جججة احلفجججاف علجججى األمجججالإ الوقفيجججة مبجججا يف ذلجججك املسجججاجد واملقجججابر والتكايجججا مجججن بجججراثن اال

والعمجججائر التارضيجججة بالقجججدس  وعليجججه ال جمجججال لسجججلطات االحجججتالل االسجججرائيلي أن تعجججدها أمجججالإ غجججائبني ألن ا ي جججة قجججد 
 4.لشكلت مباشرة أول مرجعية عربية إسالمية يف مدينة القدس بعد االحتال

 

                                                           
1
 . 1: ص. 1جكتاب فتح القدير  - 

2
 .461: ص 4حاشية ابن عابدين ج- 

3
 .وأرشيف المكتبة الخاصة للباحث 4:وص 3: ص 1العدد  –صوت الهيئة اإلسالمية  - 

4
 .49: لباحثين صمع الفلسطيني لعدد من اتكتاب المج- 
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 الثنمنالمحور 
 القدس وزننرسهن في ظل الِِالل

ملدينجة القجدس يف ظجل االحجتالل االسجرائيلي علجى كثجا مجن العلمجا  يف هجذا العصجر " الزيجارة"لقجد اسجتحوذ موضجوع 
مطلقججا ، " الزيججارة"وفججت  املوضججوع علججى مصججراعيه للمسججلمني  ججيعهم، ومججنهم مججن منججع " الزيججارة"فمججنهم مججن أجججاز هججذه 

 .من أجازها بقيود وشروط ومنهم
مجع االحجتالل وأهنجم يطجالبون بزوالجه ولريجر بجالد فلسجطني ويف " التطبيع"مع التككيد على أن العلما   يعهم يرفضون 

 .إزا   ذلك فإن احملور يشمل مسة مطال . مقدمتها مدينة القدس
 

 المطل  األول
 فلسطين َار ىسالم

م حينمجججا 636/ ه41اإلسجججالم، فقجججد دخلجججت يف حجججوزه اإلسجججالم عجججام إن بالدنجججا املباركجججة فلسجججطني هجججي مجججن دار 
مفاتي  مدينة القجدس مجن صجفرونيوس  -رضي اهلل عنه–تسلم أما املقمنني ا ليفة العادل الفاروا عمر بن ا طاب 

بطريجرإ الجروم وقت جذ، ودخلهجا عمجر مشجيا  علجى األقجدام بجكمن وأمجان وطمكنينجة وسجالم حيجث فتحجت القجدس صججلحا  ، 
 1"العهدة العمرية"صدر عمر وثيقته السياسية املشهورة  ب وأ

وبجالرغم مجن أن فلسجطني قجد  2فكصبحت فلسطني من البحر األبي  املتوسإ غربا  وحج هنر األردن شرقا  دار إسجالم
ووقعججت فلسججطني بعامججة والقججدس ااصججة لججت سججيطرة  3وقعججت لججت االحججتالل والغججزو الصججلييب يف القججرون الوسججطى

م فإهنججججا بقيججججت دار إسججججالم، وهججججذا مججججا أ عججججت عليججججه املججججذاه  4161م و4411اإلسججججرائيلي يف العججججامني  االحججججتالل
عج  الفقهية األربعة فإن املسلمني يف فلسطني قد كانوا ال يزالون قجادرين علجى إدا  شجعائرهم الدينيجة ،وظهجرت فيهجا ب

 4.يا  أيضا  األحكام الشرعية تطبيقا  وعمل
 

                                                           
1
 .94: وص 19: ، ص9ج. وبالدنا فلسطين 94: ، ص1والمفصل في تاريخ القدس ج .3ج. تاريخ الطبري)تاريخ الرسل والملوك  - 

2
وحاشية الدسوقي على الشرح  21:والخراج ألبي يوسف ص 11و 11: ص 14ي جسوالمبسوط للسرخ 194:ص 1البناية في شرح الهداية ج- 

ونهاية المحتاج  629: ص 9وتحفة المحتاج البن حجر الهيثمي ج 331:ص 1بلغة السالك على الشرح الصغير للصاوي جو 111:ص 6الكبير ج

 11وتكملة المجموع ج 622:ص 4عميرة جووحاشية قليوبي  666: ص 4وحاشية البجيرمي على اللقناع ج 11:ص 1إلى شرح المنهاج للرملي ج

 .وأحكام أهل الذمة البن قيم الجوزية 611:ص 11ومجموع فتاوى ابن تيمية ج 94:ص 14ني جوالمغ 644:ص 2وحاشية الشرواني ج 612: ص
3
م أي أنها دامت مائة وتسعا  وتسعين 1691/ه291م وانتهت 496/1499لقد بدأت الحروب الصليبية ضد العالم اإلسالمي بما في ذلك فلسطين، - 

ثمان وثمانين سنة ميالدية / مدينة القدس فقد سيطر عليها الصليبيون مدة تسعين سنة هجرية أي مائة واثنتين وتسعين سنة ميالدية، أما/ سنة هجرية

. د –محاضرات في معالم التاريخ اإلسالمي . )حين حررها البطل اإلسالمي صالح الدين األيوبي( م1111/ه113)وحتى ( م1499/ ه493من)

وتاريخ الحضارة العربية  611:ن علي صيذين عبد الرحيم مرعب ومحمد حسوتاريخ العرب والمسلمين لالستا 114:ص-112: عفيف الترك ص

 .111: و ص 114: والمفصل في تاريخ القدس ص .19: وص 11: أمين محمود ورفاقه ص.د -والعالم المعاصر
4
وبلغة  111: ص 6كبير ج، وحاشية الدسوقي على الشرح ال613: ص 3وحاشية المحتار البن عابدين ج 134:ص 1بدائع الصنائع للكاساني ج - 

: ص 2وحاشية الشرواني مع تحفة المحتاج البن حجر الهيثمي ج 11:ص 1ونهاية المحتاج للرملي ج 331: ص 1السالك على الشرح الصغير ج

لصالح صحى ا. تحقيق د -وأحكام أهل الذمة البن قيم الجوزية 611: ص 11ومجموع فتاوى ابن تيمية ج 94: ص 14والمغني البن قدامة ج 644

 13:ص ةوالعالقات الدولية في اإلسالم لمحمد أبو زهر 646: وص 136: واألحكام السلطانية للقاضي ابي يعلى ص 322: ص 1ج
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 المطل  الثن ي
 لمديزنن للزننرةوجهة  ظ  ا

 :بالنقاط ابتية القدس يف ظل االحتالل لزيارة نجمليزياميكن تلبيص وجهة نطر 
إن الواججج  علججى األمججة اإلسججالمية نصججرة املسجججد األقصججى املبججارإ مججن خججالل زيججارة القججدس للججدفاع عججن  -4

 .األقصى والتصدي للمحتلني

 .إن الزيارة تكا يف إطار عمارة األقصى املبارإ -2

 .يزون بعموم األحاديث النبوية الشريفة وال  تنص على الرتغي  يف الصالة يف األقصىاستدل اجمل -3

وكانججت وقت ججذ لكججم حكججم املشججركني  هججج1سججنة  "عمججرة القضججا "إن النججيب عليججه الصججالة والسججالم قججد أدى  -1
 .وكانت األصنام ليإ بالكعبة املشرفة( أهل قري )

 .شيطا  للحركة التجارية فيهاإن يف الزيارة دعما  القتصاد أهل القدس وتن -1

معهجم يتمكن املسلمون، من خالل الزيارة ،االطالع علجى معانجاة املقدسجيني، وهجذا يجقدي إىل التعجاطف  -6
 .وإىل أن تكون القضية الفلسطينية حية يف نفوس الزائرين

صجل إن زيارة املسجد األقصى املبارإ حكمها ثابت بالنص واإل جاع، وال جيجوز االشجتقاا مجن حكجم األ -1
 .إىل حكم آخر إال بوجود املعار  الذي يقوي على هذه النقلة

 .ال يوجد دليل شرعي على منع الزيارة، وإن من قال باملنع قد اعتمد على رأي سياسي حم  -1

" األقصججى املبججارإ"إن منججع الزيججارة فيهججا خدمججة للمحتججل ألنججه يسججعى إىل تقليججل عججدد املسججلمني املصججلني يف  -4
 .حملتل من تنفيذ يططاته العدوانية التهويديةوإن عدم الزيارة ميكن ا

إن فلسججججطني دار إسججججالم ولججججيس دار حججججرب، وعليججججه جيجججج  زياردججججا ألهنججججا بججججالد فتحهججججا املسججججلمون وأقججججاموا  -41
 .حكمهم العادل عليها وأدوا شعائرهم فيها

 .إن يف الزيارة وضع حد لألطماع اليهودية واالستيطانية التوسعية يف حميإ األقصى -44

قجد صجلى ليلجة اإلسجرا  واملعجرا  باألنبيجا   جيعهم يف املسججد  -صلى اهلل عليجه وسجلم–مدا  إن الرسول حم -42
 .األقصى املبارإ، وكانت القدس وقت ذ لت احلكم الروماي

فزيججارة األقصججى ضججرورة ملحججة نصججرة ألهججل القججدس " الضججرورات تبججي  احملطججورات"اسججتدل اجمليججزون بقاعججدة  -43
مجن سجلطات االحجتالل فاألخجذ بالرخصجة ( تكشجاة/ تصجري )أخجذ اذن ومحاية لألقصى، وإن احملطور هجو 
 .هنا متعني ملا يف الزيارة من فوائد

الغججزايل وابججن : إن عججددا  مججن العلمججا  السججابقني قججد زاروا القججدس، وكانججت لججت االحججتالل الصججلييب، مججنهم -41
 .تيمية والعز بن عبد السالم
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املسجلمني وهجذا املسججد، وإن العجزوف عجن الزيجارة يجقدي  إن يف زيارة املسجد األقصى املبارإ اتصاال  بني -41
 .إىل جفا  وغياب عن الوعي بقضية املسجد األقصى

 1(.جهة نطر اجمليزين لزيارة القدسهذا ملبص لو )
 الثنلنالمطل  

 وجهة  ظ  المن ْين للزننرة
 :بالنقاط ابتية القدس يف ظل االحتالل لزيارةة نطر املانعني ميكن تلبيص وجه

سجفارات أو : زيارة القدس تتم من خالل االتصال باجلهات الرحيجة اإلسجرائيلية االحتالليجة سجوا  كجانإن  -4
أو مججن خججالل التنسججيق األمججين، وهججذا حبججد ذاتججه اعججرتاف ( تصججري / تكشججا)ووزارات للحصججول علججى إذن 

 .باحملتل أو إقرار له على احتالله وهو تطبيع معه بشكل مباشر

االحججتالل صججورة مجن صججور التجوادد والجج  هنججى عنهجا القججرآن الكجرمي بقولججه سججبحانه إن زيجارة القججدس يف ظجل  -2
َذ اللذبنا واراُسبولانُ  :وتعاىل بن ِا َا مابنح  َ و ب   نبُبواا اخ  م  اِح َا َ نللذبن  واالحيبابوح نُبو م  َمبن نُب ح ُد َّباوح فقجد ججا ت   2 لا ساد 

ببن  : اهلل عججّز وجججل يف آيججة أخججرىويقججول . هججذه ابيججة الكرميججة لججذيرا  عججن حمبججة ومصججادقة الكفججار ناببن سانب ها
بب َذة  واَّاببدح هاواببُ وا َ ما َا ى لاببيحه  ح َ ببنلحماوا ل ياببنلا سُبلحُقببو َاببُدوذُه ح ساوح َاببُدو أ وا ببُيوا  َامانُببوا لا سباِذخ  ببنا الذببي ننا  ببنلاُه ح م  ن جا

 .3 الححاق  

َابن   :  عّزوججل يقجولإن الزيارة يف ظل االحتالل صورة من صور املواالتة للكفجار واهلل -3 بنُهُ  اللذبُن  ها لا نبانبح
بطُوا ى لابيحه  ح ى   َح سباْباب  وُ  ح واسُبقحس  نابنر ُه ح سا  َ ب   الذي ننا لا ح نُبقانس ُلوُه ح ف ي الد نن  والا ح ُنخح  ُجوُه ح م نح  َذ اللذبنا ُنح 

ببط ينا  َاببن  الذببي ننا َّاببنسبا  الحُمقحس  ببنُهُ  اللذببُن  ها ببن نبانبح ناببنر ُه ح واظاببن اُ وا ى  ذما  َ ببنح  ُلوُه ح ف ببي الببد نن  واساخح اُجببوُه ح م 
َا  ببوالذُه ح فاُأولاْ ببكا ُ ببُ  الظذببنل ُمو ُ  ح واماببنح نباِبا َح سباوالذببوح ُ  ح سا بب ااج  و  1سججورة املمتحنججة ابيتججان  -"  َالاببَ ى خح

4. 

ات اإلسججججرائيلية إضججججافة إىل إن الججججدعم االقتصججججادي النججججات  عججججن الزيججججارة سججججيوجه يف الغالجججج  لصججججا  الشججججرك -1
 (.التصري / اإلذن)الرسوم ال  تدفع لدولة اإلحتالل للحصول على التكشاة 

إن الزيججارة سججتقدي إىل إزالججة احلججواجز النفسججية مججع احملتججل الججا يججقدي إىل قبولججه، وذلججك عنججدما يعامججل الزائججر  -1
 .عامل كزائر أجنيبحيث ي ،العريب معاملة حسنة من اجلهات االحتاللية والشركات السياحية

 .دي إىل اإلقرار بصالحية االحتالل لرعاية األماكن املقدسةق إن الزيارة ت -6

                                                           
1
 .المجالت والصحف المحلية - 

2
 .66اآلية  -سورة المجادلة - 

3
 .9و 1اآليتان  -سورة الممتحنة- 
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تججقدي إىل لسججني صججورة االحججتالل وذلججك بفججت  اجملججال للمسججلمني بزيججارة املسجججد األقصججى يف حججني يقججوم  -1
أعمججار  االحججتالل مبنججع سججكان القججدس بججني الفينججة واألخججرى مججن الججدخول إىل األقصججى، ويف الغالجج  نججدد

أما أهل فلسجطني بعامجة فهجم النوعجون أصجال  مجن دخجول . املقدسيني أيام اجلمع ويف أيام األعياد اليهودية
 .مدينة القدس احملاصرة وبالتايل فإهنم حمرومون من الصالة يف األقصى

ع إن التطبيججججع مججججج: فقجججججالوا( در  املفاسججججد أوىل مجججججن جلجججج  املنججججافع)إن املججججانعني للزيججججارة يسجججججتدلون بقاعججججدة  -1
 .االحتالل هو مفسدة متحققة من خالل الزيارة، وهي تفوا املنافع املتوقعة من الزيارة

إن يف عدم الزيارة هو تككيد على حجق املسجلمني يف هجذا املسججد، ألن املسجلم ال يطلج  إذنجا  مجن احملتجل  -4
 .لزيارة األقصى

د االحجتالل اليهجودي الغاصج  إنه القضية اجلوهرية املرتبطة بالقدس ااصة وفلسجطني بعامجة تتمثجل بوججو  -41
لفلسجججطني، فجججاملطلوب مجججن املسجججلمني  يعجججا  التفكجججا يف آليجججة إهنجججا  االحجججتالل ولريجججر الجججبالد، وعليجججه فجججإن 

 .التوجه حنو الزيارة هو إشغال عن القضية األهم وصرف النطر عنها

تجل اإلسجرائيلي إن الزيارة ال لقجق مصجلحة للمسجلمني وال ألهجل القجدس، علجى أر  الواقجع، بجل ختجدم احمل -44
ن ألن الزيججججارة تعطججججي انطباعججججا  بججججكن األمججججور عاديججججة فكججججكن االحججججتالل ال ميججججارس سياسججججة القمعيججججة يف منججججع 

 .املسلمني من الصالة يف املسجد األقصى

إن االحججتالل ميججارس عمليججا  صججورة مججن صججور السججيادة علججى أر  الواقججع وذلججك مججن خججالل الججتحكم مبججن  -42
 .ن دخو ايسم  له بدخول القدس ومن مينع م

إن دولججة االحجججتالل تسجججتفيد اعالميجججا  وسياسججيا  مجججن هجججذه الزيجججارةن ألن االحججتالل يجججوهم العجججا  بكنجججه يعطجججي  -43
 !!الناس حرية العبادة ، وأن عالقاته مع العا  العريب واإلسالمي هي عالقات طيبة ولالفية

صجة وهابطجة حيجث لجاول إن دولة االحتالل قد تستغل زيارة بع  املسلمني للقدس ألهداف أمنيجة رخي -41
من خالل الزيارات الارسة دورها يف  نيد العمال  والسماسرة الجذين ميكجن أن ضجدموا احملتجل مقابجل دفجع 

 !!.األموال  م أو من خالل اإلسقاط األخالقي

 1(.جهة نطر املانعني لزيارة القدسهذا موجز لو )
 ال اَعالمطل  

 مننَّشة وجهة  ظ  الط فين
ألحاديجججث النويجججة الشجججريفة لجججيس يف حملهجججا وال تنطبجججق علجججى الواقجججع الجججذي نعجججي  فيجججه، مجججع إن االسجججتدالل با -4

اإلشججججارة إىل أن هججججذه األحاديججججث النبويججججة الشججججريفة هججججي أحاديججججث صججججحيحة وال تنججججاق  وال اعججججرتا  علججججى 
 .صحتها

                                                           
1
 .المحليةالمجالت والصحف  - 



33 

ه يف الوقججت الججذي  1سججنة ( عمججرة القضججا )أدى العمججرة  -صججلى اهلل عليججه وسججلم–نعججم، إن الرسججول حممججد  -2
أهججل الججبالد مججع اإلشججارة إىل أن مكججة وقت ججذ   تكججن حمتلججة وليسججت دار ( قججري )نججت مكججة لججت حكججم كا

 تقججع( الج  هججي دار إسججالم)إسجالم وعليججه فججإن االسجتدالل هبججذه احلادثججة ال تنطبججق علجى واقججع مدينججة القججدس 
 .لت االحتالل فال جمال إلجرا  القياس

در  املفاسججججد أوىل مججججن جلجججج  )يجججرد عليهججججا بقاعججججدة ( اتالضججججرورات تبججججي  احملطججججور )إن االسجججتدالل بقاعججججدة  -3
 .فإن التطبيع مع االحتالل هو مفسدة وهو أشد وأكثر ضررا  من الزيارة ال  ال فائدة منها( املصا 

ليلجججة االسجججرا  والعجججرا  يف مدينجججة القجججدس وهجججي  -صجججلى اهلل عليجججه وسججلم–إن االسججتدالل بجججادا  صجججالة النجججيب  -1
القياس عليها ألن حادثة اإلسجرا  واملعجرا  هجي معججزة خارقجة للعجادة خاصجة لت احلكم الروماي ال يص  

 !!.وهي   تتم بإذن الرومان أو مبوافقتهم -صلى اهلل عليه وسلم–برسول اهلل 

إن االسجتدالل بزيجارة عجدد مجن العلمجا  ملدينجة القجدس يف ظجل االحجتالل الفر جي الصجلييب للمدينجة ال حججة  -1
 :يف ذلك لسببني

 .العلما  ال يعد مصدرا  من مصادر التشريع اإلسالميإن تصرف  . أ

 :إن العلما  الذين وردت أحامهم   يزوروا القدس لت ظل الصليبيني على النحو ابا  . ب

م 4141/ه111قججد زار القججدس سججنة :  -رمحججه اهلل- حجججة اإلسججالم اإلمججام أبججو حامججد الغججزايل .4
ات حيث إن احتالل القدس مجن قبجل أي قبل احتالل مدينة القدس بكربع سنوات أو مس سنو 

 .م4144/ ه143الفر ة الصليبيني كان عام 

م أي 4414/ ه111سلطان العلما  اإلمام العّز بجن عبجد السجالم رمحجه اهلل كانجت والدتجه سجنة  .2
 .م كان عمره ست سنوات4411/ ه113عندما لررت مدينة القدس  سنة 

م أي بعججججد لريججججر 4262/ه664والدتججججه كانججججت : تيميججججة رمحججججه اهلل ابججججنشججججيخ اإلسججججالم اإلمججججام  .3
 .م4321/ه121القدس  امس وسبعني سنة ميالدية، وأما وفاته  فقد كانت 

أمجججا فيمجججا يتعلجججق بالفائجججدة االقتصجججادية املتوقعجججة ألهجججل القجججدس فجججإن احملافطجججة علجججى القضجججية السياسجججية وحماربجججة  -6
لاببَة فاساببوح ا  : يقججولالتطبيججع أهججم مججن الفوائججد االقتصججادية املوهومججة، واهلل سججبحانه وتعججاىل  َايبح ببُِ ح  وح َح خ  ى  وا

ِا  ببي ي  َال ببي ي  َذ اللذببنا  ببنلا ى  َح  ا ببل ن  ى  ببنح فاضح كمججا أن الواقججع يقكججد أن الفائججدة االقتصججادية  .1 نُباحن ببيُ ُ  اللذببُن م 
تعججود إىل احملتججل ألنججه صججاح  السججيطرة علججى الججبالد، وعليججه فججإن عائججدات السججياحة ترجججع اليججه مججن رسجججوم 

حي يف ل والتكشاة، كما أن الشركات السجياحية االسجرائيلية تجتحكم بجالزوار، فجال ينجال القطجاع السجياالدخو 
 .القدس العربية إال الفتات

إن الجزوار سيضجعون حججدا  ألطمجاع اليهجود يف املسججد األقصجى املبججارإ فهجذا قجول بعيجد ججدا  عججن :أمجا القجول -1
دودة مث يغادرهجججا، وهجججو إن حجججاول يف الارسجججة أمجججر الواقجججع الصجججع  ألن الزائجججر سجججيمكث بالقجججدس أيامجججا  معججج

                                                           
1
 .61اآلية  –سورة التوبة  - 
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عملججي للججدفاع عججن املسجججد األقصججى املبججارإ فسججتمنعه قججوات االحججتالل وسججرتحله إىل خججار  فلسججطني ولججن 
يعججود إليهججا بعججد ذلججك، باإلضججافة إىل أن الزائججر للمسجججد األقصججى املبججارإ ضضججع لتحديججد األعمججار وااصججة 

 .عددةأيام اجلمع وأيام أعياد اليهود املت

تغطججي ( املقججرو ة واملرئيججة واملسججموعة)أمججا اطججالع الزائججر علججى معانججاة املججواطنني بالقججدس فججإن وسججائل اإلعججالم  -1
 .هذه املعاناة وتوصلها إىل العا  بالتفاصيل الدقيقة، فال داعي جملي ه

القيججام أمججا ايصججال املسججاعدات املاليججة أو العينيججة ألهججل القججدس فججإن هججذه املسججاعدات ميكججن أن تصججل دون  -4
بالزيججارات، فالججذين نرصججون علججى ايصججال املسججاعدات ينبغججي علججيهم أن يضججغطوا علججى الججدول العربيججة، الجج  

 هجججذه القجججرارات لينفجججذوامليجججون دوالر سجججنويا  للقجججدس ( 111)ختصجججيص السجججابقة قجججررت يف القمجججم العربيجججة 
يججويب للقججدس، نججرر الججبالد اهلل عّزوجججل قائججدا  كصججالح الججدين األ ي وإىل أن يهيجج!!حيججث إهنججا   تنفججذ بعججد 

 .وينهي االحتالل

إن منجججع الزيجججارة ضجججدم احملتجججل، فهجججذا قجججول ضجججالف الواقجججع ألن احملتجججل وأتباعجججه هجججم الجججذين : إن القجججول -41
كمجا هجو واضج  أن رمجوز . يروجون للزيارة ويرغبون فيها ويسهلون للوفود دخجول القجدس ويغطوهنجا اعالميجا  

ملججون لججوا  التشجججيع علججى الزيججارة، مججع اإلشججارة إىل أن الججذين يروجججون التطبيججع يف العججا  العججريب هججم َمججن  ن
للزيججارة ال يسججتطيعون دخججول القججدس أصججال  إال إذا حصججلوا علججى تكشججاة مججن سججلطة االحججتالل أو التنسججيق 

 .معها حيث ال نملون هوية القدس

فهججم يشججعرون إن السياسججيني الججذين ينججادون بزيججارة القججدس نججاولون تغطيججة تقصججاهم حبججق القججدس،  -44
 !.وهذا درب من املسقولية .بالعجز عن اهنا  االحتالل عنها

وتنسجججيهم عجججن لريجججر الجججبالد مجججن  ،لمسجججلمنيل إل جججا هجججو الزيجججارات يف موضجججوع وأخجججاا  إن االنشجججغال  -42
 .قبضة االحتالل

 الخنم المطل  
 النِيدة والِ جيح

 شرعية، ولكن بضجوابإ وقيجود حسج  قنجاع  خنلص من املناقشة بكن زيارة القدس يف ظل االحتالل حمطورة وغا
الطريجق )م وذلجك مجن خجالل مجق ر 31/1/2141الشبصية، وهذه القناعة قد  ثلت بالفتوى الج  صجدرت بتجاريخ 

إبريججل مججن هججذا العججام / أيججام اإلثنججني والثالثججا  واألربعججا  مججن شججهر نيسججان -األردن/ والججذي عقججد يف عمججان( إىل القججدس
وعلجى اثجر  ،أثنجا  أعمجال املجق ر (زيارة القدس يف ظل االحتالل)حيث أثا موضوع  م2141/ 1/ 31و 24و 21

ذلك تشكلت جلنجة لصجياغة الفتجوى املناسجبة للموضجوع وكنجتا مجن ضجمن هجذه اللجنجة وقجد دار  نقجا  علمجي أخجوي 
 .ملقدسينيحج صدرت هذه الفتوى بصيغتها النهائية بطريقة توافقية واحرتام متبادل وذلك ملصلحة القدس وا

 :أما نص الفتوى فهو كابا
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 :يرى العلما  املشاركون يف املق ر أنه ال حر  يف زياة املسجد األقصى املبارإ بالقدس للف تني التاليتني: أوال  
 .للفلسطينيني أينما كانوا يف فلسطني أو خارجها ومهما كانت جنسيادم -4

 .الميللمسلمني ِمن  محلة جنسيات بلدان خار  العا  اإلس -2

 :جي  أن تراعى الضوابإ ابتية  تني الف تني: ثانيا  
 .أال يرتت  على ذلك تطبيع مع االحتالل يرتت  عليه ضررا  بالقضية الفلسطينية -4

 .أن لقق الزيارة الدعم والعون للفلسطينيني واملقدسيني دون غاهم -2

 .عن برام  االحتاللأن يدخل الزائر ضمن أفوا  السياحة الفلسطينية أو األردنية بعيدا   -3

يفضججل أن يكججون مسججار رحلججة األقصججى ضججمن رحججالت احلجج  والعمججرة قججدر االمكججان وبشججكل  ججاعي مججقثر  -1
نقق املصا  الشرعية املعتربة ويدعم االقتصاد الفلسطيين واملقدسي لديدا  وسياسجيا  هبجدف محايجة األقصجى 

 .واملقدسات

ى    نججع الزيججارة مطلقججا  كمججا أهنججا   تفججت  بججاب الزيججارة علججى ، ويالحجج  أن هججذه الفتججو 1إىل هججذا ينتهججي نججص الفتججوى
ومجا بعجده أيضجا ، وقجد وضجعت هجذه الضجوابإ ( الطريق إىل القدس)مصراعيه، وهذا ما كنت أف  به قبل انعقاد املق ر 
نملجون  ملجاذا أجيجز للمسجلمني الجذين: والسقال الذي يطرح نفسجه 2حج يتعامل الزائر مع أهل القدس األصليني فقإ

إن : واجلجواب !بزيارة القدس يف ظل االحتالل، أال يعجّد ذلجك تطبيعجا ل (من خار  العا  اإلسالمي)جنسيات أجنبية 
سجلفا  ، وبالتجايل فجإن زيجارة املسجلم الجذي نمجل ججواز سجفر " دولة اسرائيل"تعرتف مبا يسمى ( الغربية)الدول األجنبية 

وعليه ال تاعد تطبيعجا  وال تكييجدا   جذه الدولجة احملتلجة، فالتكييجد حاصجل سجلفا  أجنيب للقدس ليست  ا دالالت سياسية، 
من الدولة ال  ينتمي اليها هذا الزائجر، لجذا حج  لجه بزيجارة القجدس مجع اإلشجارة إىل أن الزائجر املسجلم األجنجيب يجزور دون 

ني بشكل مكثف لزيجارة القجدس، ورفجع أي عائق، وليس حباجة إىل تكشاة دخول، باإلضافة إىل أننا حباجة إىل مسلم
تقدي هذه الزيارة خدمة سياسية أو اقتصادية  جذه الدولجة احملتلجة، وكنجت يف ججوالا يف ال معنويات أهلها شريطة أن 

، مجع التككيجد أن الزيجارة إىل القجدس يف ظجل اإلحجتالل ال تنقجذ القجدس، وال أوروبا أشججع املسجلمني علجى زيجارة القجدس
تني الف تجني فقجإ مجع الضجوابإ افاألصل يف زيارة القدس هو املنع إال  ج  !!ل تطا يف عمر اإلحتالللل مشاكلها، ب

 .وباهلل التوفيق. ال  وردت يف الفتوى وهبذا أف  واهلل تعاىل أعلم

                                                           
1
يوم الجمعة –المنشورة في جريدة القدس المقدسية الصفحة الدينية ( الفتوى واألمانة العلمية) لقد ورد نص الفتوى ضمن مقاالتي األسبوعية بعنوان - 

 .م9/1/6414بتاريخ 
2
 .م6/9/6449سبق أن أصدرت فتوى بهذا المضمون بتاريخ  - 
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 فه س المِنَر والم اجع

لومن- َ ال  ن  وسوسيَ  َو  -القَ 

 القرآن الكرمي -1
أبجججو بكجججر حممجججد بجججن  –م 1593/ هجججج1431مصجججر -  الكتجججاب العربيجججةدار احيجججا -1أحكجججام القجججرآن الكجججرمي ط -4

 م1131/هج943روف بابن العريب ععبد اهلل، امل
 -القججججججججاهرة -دار الكتججججججججاب املصججججججججرية-4ط( الشججججججججها بتفسججججججججا القججججججججرطيب)اجلججججججججامع الحكججججججججام القججججججججرآن الكججججججججرمي  -4

 .م1434/هج131أبو عبد اهلل األنصاري القرطيب -م1594/هج1434
أبججو جعفججر حممججد  بججن جريجججر  -بججاوت–دار الفكججر ( الشججها بتفسججا الطججربي)القججرآن جججامع البيججان يف تفسججا  -3

 .م544/هج411الطربي 
علمجججي زاده فجججي  اهلل  -م1591/هجججج1444بجججاوت  -املطبعجججة االهليجججة–فجججت  الجججرمحن لطالججج  آيجججات القجججرآن  -9

 .فسطني/م القدس 1543/هج1434سي داملق
حممد بجن علجي الشجوكاي  م1514/ه1314باوت  -ار الفكرد -والدراية فت  القدير اجلامع بني فين الرواية -1

 .اليمن-م1143/ ه1491
. م 1533/ه1453 إصججدار دار الشججروا مبصججر( يتصججر تفسججا الطججربي)مصججحف الشججروا املفسججر امليّسججر  -3

 .مصر -حممد املعلم
 

 -الحدنن الش نف-
بجن عيسجى اعيسى حممد أبو  -م1551/ هج1315باوت  -دار اجليل– 4ط( سنن الرتمذي)اجلامع الكبا  -1

 م154/هج435الرتمذي 
ابجججو بكجججر  -م1541/هجججج 1499ا نجججد / حيجججدر أبجججاد  -مطبعجججة جملجججس دائجججرة املعجججارف -1ط–السجججنن الكجججربى  -5

 .م1119/هج 391أمحد بن حسني البيهقي 
أبججو عبججد اهلل حممججد بججن عبججد اهلل احلججاكم  -بججاوت-دار الكتجج  العلميججة -1ط–الصججحيحني  لججىاملسججتدرإ ع -11

 .م1113/هج 319ي النيسابور 
بجن أيجوب اأبجو القاسجم سجليمان  -بجاوت–دار احيا  الجرتاين العجريب  -4ط–( ايسنن الطرب )املعجم الكبا  -11

 .م531/هج 411بن أمحد الطرباي 
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بجن أنجس ااالمجام مالجك -م1513/هجج 1313بجاوت  -دار القلجم -4ط–املوطك على روايجة حممجد الشجيباي  -14
 .م359/هج 135األصبحي 

م حممجد ناصججر الججدين األلبججاي 1559/هججج 1311الريججا   -مكتبجة املعججارف–حاديججث الصججحيحة سلسجلة األ -14
 .م1555/هج 1341

 .م111/هج 439أبو داود سليمان بن األشعث السجستاي . باوت -دار الفكر–سنن أيب داود  -13
د أبجو عبجد اهلل حممج–م 1593/هجج 1434القجاهرة /بجاوت، ومطبعجة عيسجى  -دار الفكجر–سنن ابجن ماججه  -19

 .م111/هج 434( امللق  بابن ماجه)بن يزيد القزويين 
 414م أمحجد بجن شجعي  النسجائي 1541/هجج 1431. باوت/ دار الفكر -1ط–( اجملتىب)سنن النسائي  -11

 .م513/هج
أبجو عبجد اهلل  -م1551/هجج1311. جلنة احيا  كت  السنة مبصجر/ مطابع األهرام -4ط-صحي  البباري -13

 .م115/هج 491البباري  حممد بن احاعيل بن ابراهيم
أبجو احلسجن –م 1513/هجج1413القجاهرة  -مقسسة دار التحريجر الشجرقية( اجلامع الصحي )صحي  مسلم  -11

 .م133/هج 411-مسلم بن احلجا  القشاي النيسابوي
نجججج  بججججن شججججرف  –م 1534/ هججججج 1454. بججججاوت –دار الفكججججر  -4ط-صججججحي  مسججججلم بشججججرح النججججووي -15

 .م1433/هج131النووي 
بجججدر  -م1531/هجججج 1453 -مكتبجججة الكليجججات األزهريجججة مبصجججر -رئ يف شجججرح صجججحي  الببجججاريعمجججدة القجججا -41

 .م1391/هج 199الدين أبو حممد حممود بن أمحد العيين 
أمحججد بججن –م 1513/هججج 1449القججاهرة  -املطبعججة ا ايججة -1ط–فججت  البججاري يف شججرح صججحي  الببججاري  -41

 .م1331/ هج194علي بن حجر العسقالي 
عجججال   -م1515/هججج 1311بججاوت  -مطبعجججة مقسسججة الرسججالة –نن األقججوال واألفعججال كنججز العمججال يف سجج -44

 .م1913/هج 539الدين املتقي بن حسام الدين ا ندي 
م نجججور الجججدين علجججي بجججن أيب بكجججر 1511/هجججج 1311بجججاوت  -دار املعجججارف–جممجججع الزوائجججد ومنبجججع الفوائجججد  -44

 .م1313/هج 113ا يثمي 
 431االمججججام أمحججججد بججججن حنبججججل  -م1531/هججججج 1451بججججاوت – دار الفكججججر -4ط–سججججند االمججججام أمحججججد م -43

 .م199/هج
الجدكتور الشجيخ –م 4114/هجج 1343القجدس  -مطبعة الرسالة -1ط- املنتقى من أحاديث املصطفى  -49

 .القدس -عكرمة سعيد صربي
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 -الوقن اإلسالمي-
للشجقون اإلسجالمية  اجمللجس األعلجى –لقيق أيب الوفا مصطفى املراغي –عالم الساجد يف أحكام املساجد إ -41

 1341 .طبججع علججى نفقججة وزارة الشججقون االسججالمية واألوقججاف يف دولججة االمججارات العربيججة املتحججدة -القججاهرة –
 .هج353هج وتويف 339ولد – الزركشيحممد بن عبد اهلل بدر الدين -م1555/هج
عجال  الجدين  -م1514/ ه1314بجاوت  -دار الكتجاب العجريب -4ط -بدائع الصنائع يف ترتي  الشرائع -43

 .م1151/ ه913ابو بكر بن مسعود الكاساي امللق  مبلك العلما  
مطبعججججة دار املعججججارف مبصججججر ( حاشججججية الصججججاوي علججججى الشججججرح الصججججغا)بلغججججة السججججالك علججججى الشججججرح الصججججغا  -41

 .م1149/ 1431أمحد بن حممد الصاوي . م1534/ ه1454
بججدر الججدين أبججو أمحججد حممججود بججن . م1511/ه1311بججاوت . دار الفكججر -1ط -البنايججة يف شججرح ا دايججة -45

 .م1151/ ه199أمحد العيلي 
 .م1913/ ه534أمحد بن حجر ا يثمي  -باوت -دار الصادر -لفة احملتا  بشرح املنها  -41
حممججد  يجج  املطيعججي  -املدينججة املنججورة -املكتبججة السججلفية( التكملججة الثانيججة)تكملججة اجملمججوع يف شججرح املججذه   -41

 .م1513/ ه1319
 -مطبعة دار الكت  العربيجة مبصجر( املسمى لفة احلبي  على شرح ا طي )جامي على االقناع حاشية الب -44

 .م1111/ه1441سليمان بن عمر بن حممد البجامي 
حممجد عرفجة الدسجوقي  . م1543/ ه1494حممد علي صجبي  مبصجر  -حاشية الدسوقي على الشرح الكبا -44

 .م1113/ ه1441
عبجججد احلميجججد الشجججرواي وأمحجججد بجججن  -بجججاوت -دار الصجججادر -فجججة احملتجججا علجججى ل حاشجججية الشجججرواي والعبجججادي  -43

 .م1913/ ه554قاسم العبادي 
مطبعججة  -4ط -حاشججية قليججويب وعمججاة علججى شججرح العالمججة جججالل الججدين احمللججي علججى شججرح منهججا  الطججالبني -49

م 1131/ه1115شججججججهاب الججججججدين أمحججججججد قليججججججويب املصججججججري  -م1591/ه1439مصججججججطفى البججججججايب احللججججججيب 
 .م1991/ه593الدين أمحد الربلسي امللق  بعماة وشهاب 

أبجججو يوسجججف يعقجججوب بجججن ابجججراهيم  -م1113/ه1414املطبعجججة السجججفية بالقجججاهرة  -مطبعجججة بجججوالا -ا جججرا  -41
 .م351/ه114الشها باالمام أيب يوسف 

حممججد -م1511/هججج 1443 -العثمانيججة مبصججر ةاملطبعجج( حاشججية ابججن عابججدين)احملتججار علججى الججدر املبتججار  در  -43
 .م1141/هج 1494( الشها البن عابدين)ني عابدين بن عمر عابدين أم
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 جال الجدين حممجد بجن  –م 1533/هجج 1453بجاوت  -دار الفكجر -4ط–شرح فجت  القجدير علجى ا دايجة  -41
 .م1414/هج 111الواحد املعروف بابن ا مام احلنفي 

–ن أيب املطفججر حمججي الججدين عججاملكا نسججبة للسججلطا( الفتججاوى العاملكريججة)الفتججاوى ا نديججة يف مججذه  احلنفججي   -45
جمموعة مجن علمجا  ا نجد برئاسجة عبجد الجرمحن  -م1511/هج 1311-باوت -دار احيا  الرتاين العريب -3ط

 .م1195/هج1131احلنفي البحراوي 
 ججججس الججججدين أبججججو بكججججر حممججججد بججججن أمحججججد السججججرخي  -م1511/ ه1311بججججاوت  -دار املعرفججججة -املبسججججوط -31

 .م1135/ه351
بججججججججاوت  -وادر ابججججججججن حججججججججزم للنشججججججججر -الججججججججدمام -دار رمججججججججادي للنشججججججججر -ط حمققججججججججة-ذمججججججججةكججججججججام أهججججججججل الأح -31

 .م1491/ه391ابن قيم اجلوزية  -م1533/ه1311
 م4111/ ه1341باوت . دار الكت  العلمية -لقيق حممد حامد فقي -األحكام السلطانية -34
الريججا   -1ط-ةمطبعججة احلكومجج(  ججع وترتيجج  عبججد الججرمحن بججن قاسججم اللجججدي)جممججوع فتججاوى ابججن تيميججة  -34

 .م1443/ه341تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  -م1511/ ه1411
/ ه131موفججججق الججججدين ابججججن قدامججججة احلنبلججججي املقدسججججي  -م1553/ ه1313بججججاوت  -دار الفكججججر-املغججججين -33

 .م1431
 ججس الججدين حممججد  -م1139/ ه1454املطبعججة العامريججة الكججربى مبصججر  -هنايججة احملتججا  إىل شججرح املنهججا  -39

 .م1919/ه1113أمحد الرملي  بن
 هِ  السي ة والِنرن  السينسي

هجج ججالل الجدين 1314/ م1514القجاهرة –ا ي ة املصرية العامة–إلاف األخصا بفضائل املسجد األقصى -31
 .م1919/هج511عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي 

. د -1535/هججججج1311القججججدس ( 1515م وحججججج 1513مججججن عججججام )االسججججتيطان االسججججرائيلي يف القججججدس  -33
 القدس-مهدي عبد ا ادي

 .القدس-املهندس عبد الرمحن عرفة-م1511/هج1314القدس -اإلستيطان التطبيقي العملي للصهيونية -31
. م 1551/ هجججج1313مشججروع االعججالم والتنسجججيق الرتبججوي –اضججا ات علججى التعلجججيم الفلسججطيين يف القجججدس  -35

 .القدس–طاهر هاشم النمري /
عبجججد الجججرمحن بجججن -م1559/هجججج1311 -بغجججداد-مكتبجججة النهضجججة–ا ليجججل األنجججس اجلليجججل يف تجججاريخ القجججدس و  -91

 .م1941/هج541( ابن جما الدين احلنبلي)حممد العليمي املقدسي الشها ب 
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مصجطفى . م1511/ه1315 -فلسجطني -كفجر قجرع  -دار الشفق للنشر والتوزيجع -4ط -بالدنا فلسطني -91
 .م1515/ ه1311فلسطني  -مراد الدباغ

القجججدس -مجججن منشجججورات دائجججرة األوقجججاف–د الراشجججدي وحجججج هنايجججة الدولجججة األيوبيجججة بيجججت املقجججدس مجججن العهججج -94
 .فلسطني-م4114/هج1343فلسطني –أمحد يوسف . د-م 1514/ هج1314

أبجججو جعفجججر حممجججد بجججن  -م1511/هجججج1411مصجججر  -دار املعجججارف–( تجججاريخ الطجججربي)تجججاريخ الرسجججل وامللجججوإ  -94
 .م544/هج411جرير الطربي 

السجيد عبجد . د.  م1551/هجج1315مصجر –دار النهضجة العربيجة   -1ط-اهليجة تاريخ العرب يف عصجر اجل -93
 .مصر-العزيز سا 

عبجد الجرحيم مرعج  وحممجد . م1593/هجج1433االردن / عمجان -املطبعة الوطنية -تاريخ العرب واملسلمني -99
 .فلسطني-حسني علي

بججججاوت  -ر الفكججججردا–لقيججججق  حمججججي الججججدين أيب السججججعيد عمججججر بججججن غرامججججة العمججججري –تججججاريخ مدينججججة دمشججججق  -91
ابجججو القاسجججم علجججي بجججن احلسجججن بجججن هبجججة اهلل بجججن عسجججاكر الدمشجججقي املعجججروف ِب ابجججن . / م1553/هجججج1311
 (.م1111/  هج931)عساكر 

إصجججججدار . م1549-م1541مجججججن ( فججججرتة هجججججاربرت صججججموئيل)التكسججججيس الربيطجججججاي للججججوطن القجججججومي لليهجججججود  -93
 .فلسطني-يم تكليف حر هند4114باوت  –مقسسة الدراسات الفلسطينية 

 .م1551رام اهلل  -دار الشرا -تيسا جبارة -تاريخ فلسطني -91
دار النهضججة العربيججة للطباعججة  -عمججر عبججد العزيججز عمججر( م1544/ ه1911)تججاريخ املشججرا العججريب مججا بججني  -95

 .م1519باوت  -والنشر
كرمجة ع.د -م1511/هجج1311اصجدار دائجرة األوقجاف اإلسجالمية بالقجدس  -دليل املسججد األقصجى املبجارإ -11

 .فلسطني-القدس-سعيد صربي
 .سجالت احملكمة الشرعية بالقدس -11
 .دمشق -م زين فور الدين1533باوت  -دار النهار للنشر -الصراع الدويل يف الشرا األوسإ -14
 .دمشق -عبد الكرمي رافق. م د1533بدمشق  -1ط( م1511-م1911من )العرب والعثمانيون  -14
 .م1533/ه1453حممد أبو زهرة  -العريب دار الفكر -العالقات الدولية يف اإلسالم -13
 -منشججججورات معهجججد الدراسججججات ابسججججيوية االفريقيججججة -لقيجججق اسججججحق حسججججون -1ط-فضجججائل بيججججت املقججججدس -19

 .م1115/ هج311كان حيا  عام ) أبو بكر حممد أمحد الواسطي  -م1535/هج1311اجلامعة العربية 
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عكرمجججة سجججعيد . م د4113/هجججج1341القجججاهرة -مركجججز االعجججالم العجججريب -4ط-االنسجججان واالر : فلسجججطني -11
 .القدس–صربي 

 .نابلس -املكتبة اجلامعية -مقسسة الدراسات الفلسطينية -فلسطني تارضها وقضيتها -13
 .م1543 -يافا -عيسى السفري -فلسطني العربية بني االنتداب والصهيونية  -11
 -العربيججة معهججد البحججوين والدراسججات( م1544-م1153مججن )فلسججطني يف خطججإ الصججهيونية واالسججتعمار  -15

 .فلسطني -أمحد طربني. د. م1531القاهرة 
بجججججاوت  –إصجججججدر مركجججججز االحبجججججاين الفلسجججججطيين ( م1545-م1544مجججججن )فلسجججججطني واالنتجججججداب الربيطجججججاي  -31

 .فلسطني -كمال حممد خلة. د 1533
طبعجة  -املركز العلمجي للكتجاب االسجالمي -مصطفى الطحان ومصطفى مشهور -فلسطني واملقامرة الكربي -31

 .م1553ت الكوي( 1)
مطبعجججججججججججة دار األيتجججججججججججام االسجججججججججججالمية بالقجججججججججججدس   -قبجججججججججججة الصجججججججججججبرة املشجججججججججججرفة واملسججججججججججججد األقصجججججججججججى املبجججججججججججارإ -34

 .القدس-م1534/هج1454عارف العارف  -م1599/هج1439
 .م1511 -4ط–دار اجلليل  -أكرم زعيرت -القضية الفلسطينية -34
 .م4111القدس  –إصدار مقسسة باسيا ( م1555-1511من ) مائة سنة من تاريخ فلسطني  -33
صججادر عججن  -م1551/هججج1311القججدس  -مطبعججة األمججل -أربعججون عامججا  علججى النكبججة–اجملتمججع الفلسججطيين  -39

 .القدس–عكرمة سعيد صربي . د -فلسطني/ الطيبة–مركز احيا  الرتاين العريب 
عفيججف .د -م1534/ هجج1414 -بججاوت-جامعجة بججاوت العربيجة –حماضجرات يف معججا  التجاريخ االسججالمي  -31

 .مصر-الرتإ
 .دمشق -حممد حرب. م1551دار العلم بدمشق  –مذكرات السلطان عبد احلميد  -33
صجججججالح الجججججدين السوسجججججي . بروتوكجججججوالت حكمجججججا  صجججججهيون د( 4)املصجججججادر الثقافيجججججة لالرهجججججاب الصجججججهيوي  -31

 .م4115
عججججججارف العججججججارف  -م1511/هججججججج1411القججججججدس  -مطبعججججججة املعججججججارف -1ط–املفصججججججل يف تججججججاريخ القججججججدس  -35

 .القدس-م1534/هج1454
 .أمحد صا  القما  -بروتوكوالت حكما  صهيون -للشاملة احلطر اليهودي -أهل احلديث ملتقى -11
 .ملفات دائرة أوقاف القدس -11
عكرمججة سجججعيد . م د1551/هجججج1311القججدس  -مطبعجججة دار األيتججام االسجججالمية -منزلججة القجججدس يف اإلسججالم -14

 .القدس–صربي 
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 .م1551 –املتحدة  األمم -1511-1513منشك القضية الفلسطينية وتطورها ما بني  -14
جامعججججة –منشججججورات مركججججز الدراسججججة وتوثيججججق اجملتمججججع الفلسججججطيين  -حنججججو اسججججرتاتيجية فلسججججطني  ججججاه القججججدس -13
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الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطّيبين وصحبه الغر  

 وبعد،  ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينالميامين 
بأزمات متالحقة، وتصدعات وتمزقات زادت من آالم ( العربية األمةوبخاصة ) اإلسالمية األمةتمر 

ثير الفعال فى االنسجام والتكاتف، والتعاون فيما بينهم، فمن التمزق الشديد التأ إلىالمسلمين، وأدت فعاًل 
التشتت الغريب داخل  إلىبل القتال فى بعض المناطق  ،الذى حدث ويحدث اليوم بين السنة والشيعة

 ..السنة، بل القتال والصراع بين فئاته
س وفلسطين هى التى تدفع الثمن االولى القد األمةالخطير تكون قضية  يو امام هذا الموضوع المأسأ

رضنا المباركة ألسرائيلى اإلكبر، ويكون المستفيد الوحيد هو المشروع الصهيونى الكبير، واالحتالل األ
 .الذى يستفيد من ضعفنا ويستغله لتحقيق مآربه بمباركة من البعض

 تنج  بل تفشل ف  مفرقة الممزقة الالضعيفة ال األمةوسنن التاريخ والتجارب أن  ىالومن سنن اهلل تع
َواَل تََناَزُعوْا َفَتْفَشُلوْا : تحقيق غاياتها فقال تعالى 

هدافها، ولن أ إلىتستطيع الوصول  وبالتال  فلن 1
تتمكن من تحقيق قوتها وعزتها وكرامتها ولن تتمكن من استرداد حقوقها المسلوبة اال بعد أن تتحد وتتقوى 

فإن  -على فرض صحته  –مشروع تصالحى يطرح  يفأومن هنا  ،بل يدًا واحدةوتصب  كجسد واحد، 
وأكبر دليل على ذلك أن السلطة الفلسطينية قد بذلت كل جهدها منذ  .العدو القوي هو الذى يستفيد منه

فقط ، وهو أمر معترف به دوليًا  7691اتفاقية أوسلو لتحقيق السالم الذي يعيد األراض  المحتلة منذ عام 
 . 242، وصدرت به قرارات من األمم المتحدة ، ومنها قرار رقم 

ومع كل ذلك لم يتحقق ذلك السالم ، ولم ينسحب المحتلون وازداد الوضع سوءًا ، ف  حين أن المقاومة  
أن تنتصر ، وتهزم العدو المحتل وينسحب دون تحقيق  -بفضل اهلل تعالى  -الباسلة ف  غزة استطاعت 

ه ، وأن يتلقى درسًا لن ينساه ، فهذا الثبات ، واالنتصار ، واالبداع أكد أن ما أخذ أي هدف من أهداف
يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َهْل َأُدلُّكْم َعَلى   :العدو المحتل بالقوة فلن يسترد إاّل بالجهاد والقوة تطبيقًا لقوله تعالى 

ْن َعَذاٍب َأِليٍم  ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدوَن ِف  َسِبيِل اللَِّه ِبَأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم َذِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم ِتَجاَرٍة تُنِجيُكم مِّ
  َجنَّاِت َعْدٍن َبًة فِ ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األْنَهاُر َوَمَساِكَن َطيِّ 

  ..2 َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم َوُأْخَرى ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر مِّن اللَِّه َوَفْتٌ  َقِريٌب َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنينَ 

 

                                                 

  64اآلية / سورة األنفال (  (1

 01-  01 اآلية/ الصف سورة (   (2
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فى القدس الشريف ) خواننا الفلسطينيين فى الداخلوإلمتنا بصورة عامة، ألئة يوضاع الساألوفى ظل هذه 
 ،والفقر ،حيث الحصار الشديد،  (بصورة خاصة 7641االرض المحتلة عام والضفة، وغزة، وداخل 

من خالل  األقصىومحاولة تدمير  ،وبناء اآلالف من المستوطنات ،واألسر المستمران لوالقت ،والبطالة
 .هية، الخامجموعة من االجراءات االسرائيلية بحجج و 

الرئيس الفلسطين  أب  من قبل ف  اآلونة األخيرة ظهرت فكرة زيارة بيت المقدس، والمطالبة بها وتنفيذها 
بعض الدعاة م وتحمس لها المسؤولون الدينيون ف  السلطة ، و 2172مازن ف  مؤتمر القدس بالدوحة عام 

 .والمنتسبين للفتوى أو العلم
حكم هذه الزيارة فى ظل النصوص الشرعية نرى من الضروري أن تصدر فيها فتوى جماعية تبّين لذلك 

 .رائع أو فتحهاذالوتحقيق المناط، وسد  ،وفقه المآالت ،المرتبطة بمقاصدها
الموضوع محورًا طلب فيه  الدول  الموقر صنعًا حيث خصص لهذاوقد أحسن مجمع الفقه اإلسالم   

 : بيان المسائل اآلتية 
  المسلمين ، مدينة القدس وعالقة المسلمين بها وبمسجدها المبارك ، وحكم التصرف ف  أرضها لغير

 .وكيفية وحكم المحافظة عليها مع محاوالت التهويد 
  حكامًا ، وعلماءًا ، وشعوبًا : المتطلبات العاجلة لمدينة القدس ومسجدها المبارك ، وواجب المسلمين

 .نحوها
  األهداف الشرعية ، والسياسية ، واالقتصادية ، والثقافية من زيارة القدس ومسجدها المبارك. 
 رع  ف  زيارة القدس وه  رهن االحتالل االسرائيل  الحكم الش. 
، رى رجحانهالألحكام الت  ن ولذلك نسير وفق هذه المحاور ، ولكن مع التوطئة لها بمنهجية تكون ممهدة 

بعاد كل ما ليس فيه خالف ، أو أنه مما ال وموج هة نحو محل االهتمام من خالل تحرير محل النزاع ، وا 
 .الخالف ينبغ  أن يقع فيه 

 
واهلل أسأل أن يوفقنا جميعًا فيما نصبو إليه ، وأن يكتب لنا التوفيق ف  شؤوننا كلها ، والعصمة من الخطأ 
والخطيئة ف  عقيدتنا ، واالخالص ف  أقوالنا وأفعالنا ، والقبول بفضله ومّنه لبضاعتنا المزجاة ، والعفو عن 

 .نا ، فنعم المولى ونعم الموفق والنصير تقصيرنا ، والمغفرة لزالتنا ،  إنه حسبنا وموال
 
 

 كتبه الفقير إلى ربه              
 عل  محيى الدين القره داغ   

 ه 7415  ذو القعدة 11/ الدوحة 
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 :مدينة القدس وعالقة المسلمين بها ، وبمسجدها المبارك 
عناية قصوى ( فلسطين كلها : القدس وما حولها ) إن اهلل سبحانه وتعالى أولى لألرض المباركة  

ْيَناُه َوُلوطًا ِإَلى اأْلَْرِض الَِّت  َباَرْكَنا ِفيَها : ، منها قوله تعالى  فوصفها بالبركة ف  أكثر من آية َوَنجَّ
َيا َقْوِم : كما وصفها اهلل تعالى باألرض المقدسة على لسان سيدنا موسى عليه السالم   1 ِلْلَعاَلِمينَ 

اْدُخُلوا اأَلْرَض الُمَقدََّسَة الَِّت  َكَتَب الّلُه َلُكْم 
ثم خص اهلل تعالى المسجد األقصى ، وما حوله بمزيد من  2 

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى : البركات والفضل فقال سبحانه  ِبَعْبِدِه َلْياًل مِّ
الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع الَبِصيرُ 

فكان قبلة الرسول وأتباعه طوال الفترة المكية  3 
نه ثان  مسجدين على األرض بعد المسجد ، وأ ف  المدينةوستة عشر شهرًا ، أو سبعة عشر شهرًا 

 .الحرام
والبركة تشمل البركة المادية ف  األرض نفسها ، والبركة المعنوية ، بل إن اهلل تعالى جعل المسجد  

األقصى مسرى عبده وحبيبه محمد صلى اهلل عليه وسلم ومحل معراجه إلى السموات العال ، وانه صلى 
األنبياء والمرسلين فيه تقديرًا منهم واعترافًا بأنه إمام الناس أجمعين ، وان بيت المقدس  اهلل عليه وسلم أمَّ 

 .هو مأوى األنبياء ، وأرض المحشر والمنشر
وقد وردت أحاديث كثيرة ف  فضائل األقصى ، وبيت المقدس والقدس ، والشام ، منها قول النب  صلى  

المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى اهلل عليه : لى ثالثة مسجد ال تشد الرحال إاّل إ: ) اهلل عليه وسلم 
أفتنا : قلت : ) ومنها أن ميمونة موالة النب  صلى اهلل عليه وسلم قالت ،  4 (وسلم ، والمسجد األقصى 
ف  أرض المحشر والمنشر ، ائتوه فصلوا فيه ، فإن الصالة فيه كألف صالة : )ف  بيت المقدس ؟ قال 

فتهديدهم له زيتًا يسرج فيه ، فمن فعل ذلك : ) إليه ؟ قال أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل  :قلت ( غيره
صالة ف  مسجدي خير من ألف صالة فيما سواه من المساجد إاّل : ) ، وقال أيضًا  5 (فهو كمن أتاه 

 .6 (المسجد األقصى 
وقد أولى المسلمون عناية قصوى بالمسجد األقصى ، والبيت المقدس ، والقدس حيث جاء الخليفة الراشد  

،  7عمر بن الخطاب بنفسه لتسلم مفاتي  القدس عن فتحها ، وأحرم منها بعض الصحابة للحج والعمرة
، وأوالها  8األعالم وعاش ومات فيها عدد كبير من الصحابة الكرام ، والتابعين من العلماء الربانيين

                                                 

 10اآلية / سورة األنبياء (  (1

 20اآلية / سورة المائدة (  (2

 0اآلية / سورة االسراء(  (3

 ، وغيره  0011رواه البخاري في صحيحه ، الحديث رقم (  (4

 الحديث صحيح ، ورواه غيره بإسناد وروايات مختلفة ( : 0442)رواه أحمد في مسنده ، وقال في صحيح المسند (  (5

 رجاله رجال الصحيح( : 6/1)وقال الهيثمي في مجع الزوائد  إسناده صحيح ،: وقال أحمد شاكر ( 06/041)رواه أحمد في مسنده (  (6

 (646-1/614)الطبقات الكبرى البن سعد : يراجع (  (7

 المرجع السابق (  (8



 5                   أهدافها ، وحكمها الشرعي ، وواجب األمة نحوها  : زيارة الُقدس في ظل االحتالل الصهيوني
 علي محيى الدين القره داغي . د.أ         

 

 5 

الخلفاء الراشدون والملوك والسالطين جّل عنايتهم منذ فتحها إلى احتاللها على أيدي الصليبيين ، ثم 
 7691حررها صالح الدين األيوب  ، وظلت تحت الرعاية والعناية إلى حرب الخامس من حزيران عام 

ها ، واحتل معها خالل ساعات الضفة ، حيث انهزمت الجيوش العربية أمام الجيش الصهيون  الذي احتل
وغزة وسيناء وجوالن وأراض  أخرى ، حيث تئن المدينة المقدسة من آثار االحتالل واالستيطان الغادر ، 

 . والخط العنصري الفاصل 
والخالصة أن مكانة المسجد األقصى ، وبيت المقدس ، والقدس عظيمة جدًا ال يمكن أن نف  بحقها ف   

، ولكن الذي ينبغ  التأكيد عليه أن مسؤولية هذه  1ذكر أو كتاب ، ولذلك نكتف  بمابضع صفحات ، 
المينة ومقدساتها تقع على عاتق المسلمين جميعًا ، حكامًا ومحكومين حتى يتم تحريرها تمامًا من أيدي 

 . 2 ن َيَشاُء َوُهَو اْلَعِزيُز الرَِّحيمُ َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن ِبَنْصِر اللَِّه َينُصُر مَ  المحتلين الغاصبين 
 

 : حكم التصرف في أرضها للمحتلين 
لم نعلم خالفًا بين العلماء المعتد بعلمهم ف  حرمة التصرف ، أو البيع ألي شبر من األراض  الفلسطينية  

، صدور الفتاوى الجماعية من علماء ومن يمكنهم ، منذ نإلى المحتلي -وبخاصة أرض القدس  -المحتلة 
وقضاة ، وخطباء فلسطين وغيرهم من علماء العراق ، والشام ف  المؤتمر الذي انعقد بالقدس ف  

حيث أصدروا فتوى باالجماع بحرمة بيع األراض  ف  فلسطين لليهود ، ألن ذلك البيع هـ 21/71/7151
خراج أهلها ، وبالتال  سيطرة يحقق المقاصد الصهيونية ف  تهويد هذه البالد االسال مية المقدسة وا 

الصهاينة على المقدسات واألراض  ، كما اتفقوا على أن البائع والسمسار والوسيط مشاركون ف  الحرمة 
ألن هذا العمل باالضافة إلى ما سبق ُيعّد خيانة هلل ولرسوله ، وللمسلمين ، وللفت  االسالم  العمري 

الت  سالت ف  تطهيرها ف  عصر صالح الدين إلى يومنا هذا ، كما أن ذلك  ووثيقته العمرية ، وللدماء
َيا َأيَُّها الَِّذيَن  :  هو الوالء المحرم لألعداء الذي قد يصل إلى مرحلة الكفر والردة فقال سبحانه وتعالى

اآْلِخَرِة َكَما َيِئَس اْلُكفَّاُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبورِ آَمُنوا اَل تََتَولَّْوا َقْومًا َغِضَب اللَُّه َعَلْيِهْم َقْد َيِئُسوا ِمَن 
وقال  3 

لَُّهم مِّنُكْم َفِإنَُّه َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتتَِّخُذوْا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَياء َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض َوَمن َيَتوَ : تعالى 
واآلية واضحة ف  أن من يتوالهم والء النصرة والعون يصب    4 َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ  ِمْنُهْم ِإنَّ الّلَه الَ 

 .منهم 
 .( 7)واألدلة على ذلك كثيرة جدًا ، وسنذكر نص الفتوى ف  آخر البحث كملحق رقم  
 

                                                 

 كتب التفسير ، والسنة ، والسيرة ، والتأريخ ، فقد ألف فيه الكثير قديماً وحديثاً : يراجع للمزيد من بيان فضائل بيت المقدس ، والقدس (  (1

 5-6اآلية / سورة الروم(  (2

 01اآلية / سورة الممتحنة(  (3

 50اآلية / سورة المائدة(  (4
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تحدة ف  بعد قرار الجمعية العمومية لألمم الم 7641وصدرت كذلك فتوى من كبار شيوخ األزهر عام  
م بتقسم فلسطين بين اليهود والعرب ، وبإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين ، مباشرة ، 26/77/7641

حيث نددوا بهذا القرار ، ورفضوه ، ووجهوا نداء إلى المسلمين جميعًا بوجوب الجهاد النقاذ فلسطين 
ان قرار : )ما جاء ف  هذه الفتوى هذه الدولة الغاصبة المحتلة ، وم وحماية األقصى ، وحرمة التعامل مع

ال تملكه و هو قرار باطل جائر ليس له نصيب من الحق وال العدالة  ةمن هيئ هيئه األمم المتحده قراراً 
ففلسطين ملك العرب و المسلمين بذلوا فيها النفوس الغالية و الدماء الزكيه و ستبق  ان شاء اهلل ملك 

 ( . ن ينازعهم فيها او يمزقهاأحد كائنا من كان ن و ليس أللمين رغم تحالف المبطليالعرب و المس
الشيخ حسنين مخلوف ، والشيخ عبدالمجيد سليم ، : وقد وقع على هذه الفتوى ستة وعشرون عالمًا منهم  

 .والشيخ محمود شلتوت ، والشيخ محمد دراز ، ونحوهم من علماء األزهر الشريف 
 (.2)رقم  وسنذكر نص الفتوى ف  آخر البحث كملحق

 
كما صدرت فتاوى جماعية من المجامع الفقهية ، واالتحاد العالم  لعلماء المسلمين ، ودور االفتاء ،  

والهيئات العلمائية ، منها البيان الصادر عن الجمعية العمومية لالتحاد العالم  لعلماء المسلمين الذي 
وابط والهيئات العلمائية وذلك ف  يضم عشرات اآلالف من العلماء ، وعشرات من االتحادات والر 

ونص البيان على عدم جواز التنازل عن ذرة من  2174أغسطس 22-21اجتماعها الرابع باستنبول ف  
 .تراب القدس الشريف ، وجميع األراض  الفلسطينية المحتلة 

 
جمادى الولى من ثالثة وستين عالمًا ومفكرًا ورؤساء الحركات اإلسالمية ف  الفتوى الصادرة : ومنها  

هـ ، منه الشيخ محمد الغزال  ، والدكتور يوسف القرضاوي ، والدكتور همام سعيد ، والدكتور 7471
عبداهلل عزام ، والدكتور وهبة الزحيل  ، والشيخ عبدالرحمن عبدالخالص ، والشيخ صادق عبدالماجد، 

ظ سالمة ، فالبشير ، والشيخ حوالدكتور عصام اوالشيخ مصطفى مشهور ، والدكتور نجم الدين أربكان ، 
وجاء ( لتنازل عن أي جزء من فلسطين ا بحرمةفتوى علماء المسلمين : ) يرهم ، وكانت الفتوى بعنوان غو 

الجهاد هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين، وأنه ال يجوز : )فيها بيان شدة عداوة اليهود للمؤمنين ، وقالوا 
بشبر من أرض فلسطين، وليس لشخص أو جهة أن تقر اليهود على بحال من األحوال االعتراف لليهود 

إن هذا االعتراف خيانة هلل . أرض فلسطين أو تتنازل لهم عن أي جزٍء منها أو تعترف لهم بأي حق فيها
 ( . والرسول ولألمانة الت  وّكل إلى المسلمين المحافظة عليها

 (.1)وسنذكر نص الفتوى ف  آخر البحث كملحق رقم 
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لعام بالمملكة األردنية الهاشمية حول قرار مجلس دار االفتاء اب مجلس اإلفتاءل 76رقم قرار : ومنها 
 الكونجرس األميريك  القاض  بجعل القدس عاصمة السرائيل ، 

 (.4)وسنذكر نص القرار ف  آخر البحث كملحق رقم 
 

وهناك فتاوى فردية من كبار العلماء عن قضية فلسطين ، أمثال الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز 
 (. 5)رحمه اهلل ، وسنذكر نصها ف  خر البحث كملحق رقم 

 
 : كيفية وحكم المحافظة على القدس الشريف مع محاوالت التهويد 

مة اإلسالمية ، واألخذ بأسباب القوة وحدة األ: إن المحافظة على القدس الشريف تتطلب ف  المقام األول  
والعزة والكرامة ، وااللتفاف حول هذه القضية باعتبارها القضية األولى لألمة ، وتقديمها على المصال  

 .الخاصة 
 

 : يأت   ثم تتطلب ف  المقام الثان  وضع خطة استراتيجية تتضمن ما
خطة استراتيجية شاملة للنهوض باألمة ، وبالشعب الفلسطين  ، والمقدسيين من جميع الجوانب ( أ)

 ....العلمية والفكرية والثقافية واالقتصادية 
استعداد األمة الحقيق  لبذل التضحيات بالمال والنفس دفاعًا عن مقدسات األمة وقدسها وقضيتها ( ب)

 .األولى 
مة المتنوعة وأوراقها السياسية واالقتصادية لتحرير القدس بصورة خاصة ، نيات األتوجيه إمكا( ج)

 .وفلسطين المحتلة بصورة عامة
 .نحو هذا الهدفتعاون جميع فعاليات األمة لتحقيق التكامل وتوزيع األدوار بصورة موجهة ( د)
 .ية توجيه طاقات العلماء والسياسين والمفكرين ونحوها لخدمة هذه القض( هـ)
 

المتطلبات العاجلة لمدينة القدس ومسجدها المبارك ، وواجب المسلمين حكامًا وعلماء ، وشعوباً 
 : نحوها

 : إن من أهم المتطلبات العاجلة ما يأت  
إنشاء صندوق خاص للتنمية الشاملة تودع فيه مبالغ كبيرة توزع على الدول العربية واإلسالمية ( 7)

 .القدس الشريف بصورة خاصة ، وفلسطين كلها بصورة عامة  لصال  االقتصاد الشعب  ف 
تخصيص مبالغ مناسبة لحماية المقدسات اإلسالمية ، والمسيحية ف  القدس الشريف ، وبقية ( 2)

 .األراض  الفلسطينية 
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دعم المؤسسات التعليمية ، والصحية ، واالجتماعية داخل القدس الشريف ، والضفة وغزة بما يكفل ( 1)
 .ارها وصمودها استمر 

دعم المشروعات الخاصة بالوقف واالسكان والتعمير وبناء الشقق والمساكن ف  فلسطين لألسر ( 4)
 .المحتاجة ، وللشباب إلبقائهم ف  أراضيهم

 .1دعم مشروعات الصندوق الهاشم  إلعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة( 5)
 

 : لثقافية األهداف الشرعية ، والسياسية ، واالقتصادية ، وا
مدى جواز زيارة القدس المحتلة ، فمن : وتختلف هذه األهداف حسب الرأيين اللذين سنذكرهما حول  

أجازها يذكر مجموعة من األهداف ، ومن منعها يذكر أيضًا مجموعة من األهداف ، كما سيظهر كل 
 .ذلك عند عرضنا لتلك اآلراء 

 
 : في حكم زيارة القدس وهي محتلة بحث المنهجية 

 -  من مختلف التوجهات أن نذكر الجواب الشاف وردت إليناالتى  أمام سيل من األسئلةونحن هنا نحاول 
 ،والرد على الشبهات المثارة وتحقيق المناط ، ، بأدلته المعتبرة، ومناقشة األدلة -بعد تحرير محل النزاع 

 إلىفقه عميق للمآالت بإذن اهلل تعو ،  ال يهمل أى نص لو وجد يمقاصدبقلب رحب واسع، ومنهج 
، وقبل أن ابدأ باالجابة أود أن أحرر النزاع، وأضع امام الفتوى مجموعة من الضوابط والمبادئ  وتوفيقه
  : العامة

 القدس الشريف وهو فى ظل االحتالل الغاشم الذى إلىفى زيارة غير الفلسطينيين هو ن حديثنا هنا إ -7
 .الفلسطينيين مادام قادرًا على ذلك إلىه رجاععترف به أساسًا، وال يريد ايسعى بكل جهوده البتالعه، وال ي

، وال ف   ف  غير ظرف االحتالل ال خالف بين الجميع ف  مشروعية الزيارة للقدس والمسجد األقصى -2
نما الخالف ف  فقه التنزيل ، وتحقيق المناط ، وفقه الواقع ، والتوقع ، والمآالت  بيان فضائلهما أبدًا ، وا 

 .وسد الذرائع 
رواه البخارى ومسلم وغيرهما من اصحاب السنن عن ابى هريرة عن النبى  ين الحديث الصحي  الذإ -1

سجد مثالثة مساجد، مسجدى هذا، والمسجد الحرام، وال لىإ الّ إالرحال  تشدّ  ال) صلى اهلل عليه وسلم 
نما يدل على االستحباب  ،باالجماع األقصىمسجد  إلىالرحال  وجوب شدّ  ال يدل على( األقصى وا 
 . والندب

، وفقه التنزيل،  حكام له شروطه وضوابطه، وأنه مرتبط  بتحقيق المناطحكم من األ يكأن هذا الحكم إثم 
ن الدليل حتى لو كان إجميع االحوال والظروف، حيث لمطلقة، وال دلياًل عامًا  ةيكون حجى فال الوبالت

                                                 

 .الطريق إلى القدس: األول بعمان هذه المتطلبات قد ورد معظمها في البيان الختامي للمؤتمر (  (1
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 األقصىتحقيق المناط، وال سيما أن المسجد  إلىصحيحًا وصريحًا فعند تنزيله على واقعة معينة يحتاج 
 ، ثم ة من مفاسد أو مصالر ، والتطبيع، وما يترتب على الزيافيه أمور جديدة وهى االحتاللحدثت 

 .الموازنة بينهما
، وكل واحد منهم يتمنى أن يتشرف بزيارته حتى األقصىشوقون لزيارة المسجد تإن جميع المسلمين م -4

نما   ولو كان رأيه عدم الزيارة فى ظل االحتالل ، ولكن الحكم الشرع  ال يخضع للتشه  والتمن  ، وا 
 .لألدلة المعتبرة وفقًا لمقاصد الشريعة وفقه المآالت وسد الذرائع 

 .مزيد من التأصيل والتحليل، حتى تنكشف المصال  من المفاسد إلىلذلك فالقضية تحتاج 
جها عن دائرتها المتوازنة الصحيحة بل عن خر ياسات القائمة للدول أو الجماعات إن ربط الفتوى بالسي -5

الَِّذيَن ُيَبلُِّغوَن ِرَسااَلِت اللَِّه َوَيْخَشْوَنُه َواَل َيْخَشْوَن َأَحدًا ِإالَّ جادة الصواب، وأنه ال يليق بالعلماء الربانيين 
نما يجب أن 1 اللََّه َوَكَفى ِباللَِّه َحِسيباً  تكون منوطة باألدلة المعتبرة  أن تخضع فتاواهم لتلك السياسات ، وا 
 ..وفق المقاصد الشرعية 

مع أن القدس  ،وفى ظل حاكم يريد السلم بالجواز ،ُيفتى فى ظل حاكم يريد الحرب بالمنع فال يجوز أن
  .بل ازدادت أوضاعه وأحواله سوءًا كما نشاهد ،محتل لم يتغير منه شئ

 .دلة المعتبرة، ومقاصد الشريعة الغراءاألة على معتمد ىالفيجب أن تكون الفتوى مجردة خالصة هلل تع
فهل نترك القدس " :حيث يقول كاتبينال يليق، وال ينبغى التحمس الزائد للزيارة الذى رأيناه من بعض ال -9

لذا فإننى أناشد مجددًا سائر  ،أم نفعل ما أمرنا به صلى اهلل عليه وسلم ،لقمة سائغة للمحتلين الغاصبين
 إلىأن يستجيبوا ألمر حبيبهم محمد صلى اهلل عليه وسلم فيشدوا رحالهم  األمةمن يتمكن من أبناء هذه 

 : اوى أو اآلراء ، المالحظات اآلتية تففلنا على مثل هذه ال .."المبارك األقصىالمسجد 
م المسلمون بالزيارة فإن القدس قالقدس إذا لم ي غة يفهم منه أنيصفهذا التحمس غير المبرر وبهذه ال - أ

طموحات المحتلين، بل لن تؤثر فى قف و ، فالزيارة لن تغير دقيقيصب  لقمة سائغة للغاصبين، وهذا فهم 
نحن نرى اليوم استراتجيتهم الدينية والسياسية لضم المدينة كلها وابتالعها إذا لم تكن هناك قوة رادعة، 

إن قدس ، وفرض التقسيم الزمان  والمكان  ، ومنع المصلين عن الصالة ف  المسجد ، محاوالتهم لتهويد ال
كما سيأتى ) من الواض  للعيان أن اليهود سيستفيدون من هذه الزيارات للتطبيع، وتحييد المسلمين 

  (تفصيله
خالف أمر ظل االحتالل فقد فى  األقصىإن هذا التحمس يظهر منه أن من لم يقم بزيارة المسجد  - ب

 .، وفى هذا جانبه الصواب حقاً  النبى صلى اهلل عليه وسلم
وال ألهواء الحاكم ، حتى تحافظ على ( أي العامة ) ال ينبغ  أن تخضع الفتوى لعواطف الشارع  -ج

 هيبتها وقدسيتها 
                                                 

 11اآلية / سورة األحزاب (  (1
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 هاجموا -ممن له وظيفة رسمية ف  األوقاف أو الفتوى أو القضاء -إن بعض المتحمسين للزيارة  -9
المانعين من الزيارة لغير الفلسطينين بأوصاف ال تليق بمقام أهل العلم ، وبأدب االختالف ، فقال أحدهم 

العصر الذي  اضطربت فيه مفاهيم البعض اضطرابًا مريعًا ، لكننا ف  هذا : ) ف  وصف المخالفين له 
اك ، ورجاحة الوع  ، فأصبحت واختلطت أفكارهم اختالطًا مفزعًا أفقدهم توازن الفهم ، واستقامة االدر 

لديهم مرجعياتهم الخاصة المخالفة لمرجعية القرآن العزيز والسنة المطهرة ، وجدنا أنفسنا أمام دعوة غريبة 
مناقضة لهذه المرجعية الخالدة المعصومة ، دعوة تفت  بتحريم زياردة القدس ، بتبريرات واهية ، وبفلسفات 

او فهم سياس  ، وبما يناقض صري  السنة النبوية المشرفة ، سطحية فارغة من أي مضمون فقه  ، 
كاتب آخر بما ذكر ،  ف، ولم يكت 1صراحة المخالف صاحب الفتاوى ثم ذكر( ويضر بالقدس المباركة 

وُنعيُت فيها على تلك اآلراء المهترئة الت  تحاول االلتفاف على األوامر الشرعية بدعاوى : ) بل قال 
بتحريم  لالعقول ، مبينًا ان القو  ءومبررات ال تساوي سماعها حتى ال ينطل  هذا الزعم الفاسد على ضعفا

لى ورسوله صلى اهلل عليه وسلم ، وان ف  ذلك هدمًا زيارتها ف  حال احتاللها من الكذب على اهلل تعا
ثم جاء بقصيدة لم ... ( لمقاصد الشريعة ومراد اهلل تعالى ف  مقدساته ، وكشفت فيه المحاوالت األثيمة 

 . 2نزه أقالمنا حتى عن نقلهان كلمات القدح والسب إاّل ذكرها نيترك م
لم  علماءباهل العلم أبدًا ، ليست صحيحة ، فهؤالء الهذه الهجمات مع أنها ال تليق وف  جميع األحوال  

نما منعوا زيارة القدس المحتلة لغير الفلسطينين ، لما يترتب عليها من مفاسد ف   يمنعوا الزيارة مطلقًا ، وا 
نظرهم ، كما أجمع العلماء على حرمة بيع أراض  فلسطين للمحتلين اليهود ، وكما منع الخليفة الراشد 

 ! .إنهم خالفوا النصوص القطعية ؟: السارق عام المجاعة ، فهل نقول عمر قطع يد 
ليست قضية جزئية حتى يفت  ه  قضية الفلسطينين ، والعرب ، والمسلمين جميعًا ف إن قضية القدس -1

والعربية، فال يجوز أن ينفرد  اإلسالمية، بل هى أم القضايا ألمتنا  فيها بعض األفراد بل ه  قضية كلية
نما يحتاج هذا االمر ى بالجواز أو عدمه شخص أو اشخاصو بالفت مة فتاوى جامعة تمثل علماء األ إلى، وا 

 األمةفال يجوز لصاحبنا المتحمسين، ان يدعو  لىان فيها باالجماع، أو الغالبية، وبالتو قرر ياإلسالمية ف
، اإلسالمية األمةوقد اجتمعت غالبية  األقصىزيارة المسجد  إلىو جماعات وحكامًا ومحكومين أافرادًا 

والعربية فى بغداد وغيرها على أن زيارة الرئيس السادات للقدس كانت خطأ وخطيئة مع أن االوضاع 
االمانة،  إلىالمنع، والخيانة  إلىللقدس عند زيارته كانت أحسن بألف مرة من اليوم، فكيف تحول الحظر 

 المصلحة؟؟ إلىوالمفسدة 
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 : ي لزيارة القدس المحتلة الحكم الشرع
 9، وغزة ، وسيناء ، وجوالن ، وأراض  أخرى خالل حرب احتلت مدينة القدس الشريف ، والضفة  

 .م حيث هزمت الجيوش العربية خالل وقت قصير فاكتملت المصيبة الكبرى على أمتنا7691حزيران 
ومن ذلك الوقت اتخذت القمم العربية والشعوب العربية الالءات الثالث ، حيث جاء ذلك ف  مؤتمر القمة  

ال سالم مع اسرائيل ، ال : ) ، وف  الفقرة الثالثة من البيان ، وه   7/6/7691العربية بالخرطوم ف  
املة اقتصاديًا وتجاريًا ،  باالضافة إلى المقاطعة الش( اعتراف باسرائيل ، ال مفاوضات مع اسرائيل 

 .وسياحيًا ف  قرارات القمم األخرى ، وكان العلماء والفقهاء والمفكرون مع هذه القرارات 
وف  ظل هذه األجواء لم نسمع من أي عالم معتبر يفت  بجواز السفر إلى األراض  المحتلة أو ما يسمى  

جه كان يعّد خيانة عظمى لدى السياسيين ، بدولة اسرائيل بما فيها القدس ، وأن االتصال بها بأي و 
إلى أن اخترقت هذه القاعدة بزيارة الرئيس المصري سادات إلى القدس عام ... والشرعيين ، والمفكرين 

 .م ، ثم االتفاقيات األخرى7616م ، ثم اتفاقية كامب ديفيد عام 7611
ف  السنوات األخيرة ، حيث دعا إليها الرئيس  ولم تَُثْر فتوى جواز زيارة القدس ف  ظل االحتالل القائم إالّ  

مخاطبًا المسلمين  25/2/2172الفلسطين  أبو مازن خالل مؤتمر القدس األول الذي عقد بالدوحة ف  
م بالتوجه إلى القدس المحتلة والصالة فيها ، ذاكرًا اآلثار االيجابية لهذه الزيارات حيث حين ف  العالوالمسي

رجها من عزلتها ، وترسخ هويتها ، مستشهدًا بعدد من اآليات واألحاديث الدالة تعزز صمود أهلها ، وتخ
وقد تال ذلك بعض الزيارات لبعض المسؤولين ، إضافة إلى مفت  مصر ، على فضائل القدس ، وزيارتها 

 .عل  جمعة ، والحبيب الجفري أحد مشايخ الصوفية . د
لى دعوة الرئيس الفلسطين  فورًا ، منهم فضيلة الشيخ وقد رّد عدد من العلماء والحركات اإلسالمية ع 

 . يوسف القرضاوي ، وحركة حماس ، والدكتور حسام الدين عقلة المقدس  ، وغيرهم 
 

 : لذلك نذكر هنا خالصة اآلراء الواردة في هذا الشأن حيث يمكن حصرها في رأيين أساسيين ، وهما 
، ألن هذا وطنهم األصلي ، وألن ذلك من باب الضرورات ، عدم جوازها إاّل للفلسطينين : الرأي األول 

 .أو الحاجيات التي تنزل منزلة الضرورة 
لحق بهذا الرأي من يرى إلحاق األقليات اإلسالمية ف  العالم الغرب  الذين يحملون جوازات ال تحتاج يو  

" : ، وهذا ما تبناه المؤتمر الدول  األول  " اسرائيل "األراض  المحتلة أو ما يسمى  إلى تأشيرة دخول إلى
جمادى اآلخرة إلى  21الذي انعقد بعمان عاصمة المملكة األردينة الهاشمية ف  " الطريق إلى القدس 

 : حيث صدر منه بيان نذكره ألهميته  2174إبريل 11-21= هـ 7415األول من رجب 
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 "لطريق إلى القدسا"الصادر عن المؤتمر الدول  األول  البيان الختام 
 م2174  /4/  11 -21  هـ7415رجب  7 -جمادى اآلخرة 21 المملكة األردنية الهاشمية -عّمان

 :قال تعالى ف  محكم كتابه العزيز 
  َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل مِّ

 (71:7اإلسراء، ) السَِّميُع الَبِصيرُ  ِإنَُّه ُهوَ 
بحمد اهلل وتوفيقه فقد انعقد مؤتمر الطريق إلى القدس تحت رعاية صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد  

من  21، ف  الفترة من اهلل الثان  ابن الحسين المعظم، وذلك ف  عّمان عاصمة المملكة األردنية الهاشمية
للهجرة الموافق للثامن والعشرين والتاسع  7415شهر جمادى اآلخرة إلى األول من شهر رجب لعام 

للميالد بتنظيم وتعاون بين لجنة فلسطين ف  مجلس  2174والعشرين والثالثين من شهر نيسان لعام 
وضم المشاركون ف  المؤتمر نخبة من  لميةالنواب األردن  والبرلمان العرب  وجامعة العلوم اإلسالمية العا

المفتين ووزراء األوقاف ومفكري العالم اإلسالم  وعلماء األمة اإلسالمية ورابطة العالم اإلسالم  واإلتحاد 
 .العالم  لعلماء المسلمين وممثلين عن البرلمانات العربية وعن أهل القدس وفلسطين

دة المسلمين وأولى القبلتين، وأحد المساجد الثالثة الت  تشّد وحيث إّن المسجد األقصى المبارك مهوى أفئ 
إليها الرحال مع الحرمين الشريفين، ومسرى نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم ومعراجه إلى السماء كما 
جاء ف  كتاب اهلل عز وجل، وهذا ربط ربان  خالد بين المسجد الحرام والمسجد األقصى سّجله القرآن 

 .جب اهتمام المسلمين والصلة بمسجدهم المبارك على مّر التاريخالكريم مما يو 
وقد اّطلع المشاركون على ما عرضه أهل القدس من أن هذا المسجد المبارك ومدينة القدس بمقدساتها  

اإلسالمية والمسيحية تتعرض اليوم لعدوان آثم متصاعد ومستمر من ِقَبل االحتالل اإلسرائيل  الذي يسعى 
ويد المدينة المقدسة وبسط سيطرته الكاملة على مسجدها األقصى من خالل ممارساته العدوانية جاهدًا لته

المتمثلة ف  االستيطان ومصادرة األراض ، وهدم بيوت المقدسيين والحفريات الت  طالت أساسات المسجد 
بد اليهودية ف  المدينة وباتت تهدد بانهياره واختراق جدرانه، والعبث ف  اآلثار اإلسالمية، واستحداث المعا

المقدسة الت  ينطلق منها ومن غيرها المستوطنون القتحام المسجد األقصى واالعتداء على المواطنين 
المقدسيين، وقد واصل االحتالل عدوانه على المسجد األقصى بإعداد مخططات لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا 

قامة الهيكل المزعوممن خالل التصريحات الرسمية الداعمة لدعوات المتطرفي  .ن لتقسيم المسجد وا 
وبعد أن استمع المشاركون ألوراق العمل المقدمة والمداخالت والمشاركات والحوار خالل جلسات   

 :المؤتمر أكدوا على أّن الطريق إلى القدس ال بد وأن يمر عبر الوسائل واآلليات اآلتية
مية وعلى أقل تقدير أن تجتمع على الثوابت ومن بذل الجهود لتحقيق وحدة األمة العربية واإلسال (7)

أهمها حماية مقدسات األمة ف  القدس الشريف واستمرار الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وعدالة قضيتهم، 
 .فف  ظل التفرق والتشرذم ال يمكن تحقيق ش ء يذكر من أهداف األمة
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 .عن مقدسات األمة وأرضها وأبناءهاتذكير األمة بواجب بذل التضحيات بالمال والنفس دفاعًا   (2)
دعم المؤسسات الموجودة داخل القدس الشريف سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو صحية أو اجتماعية  (1)

 .وصمودها بما يكفل استمرارها
دعم المشروعات الخاصة بالمقدسيين من اإلسكان والوقف وعمارته ودعم لجان الزكاة ولجان الرعاية   (4)

 .والصحية واالقتصاديةاالجتماعية 
 .دعم مشروعات الصندوق الهاشم  إلعمار المسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة (5)
 .دعم جهود رعاية المقدسات المسيحية وحمايتها من التهويد والمصادرة (9)
إلى دعوة علماء األمة اإلسالمية وخطباء مساجدها ودعاتها ف  كل خطبهم خصوصًا خطبة الجمعة  (1)

التذكير بالمسجد األقصى المبارك والدعاء هلل عز وجل بأن يحميه ويفّك أسره وأن يرزق اهلل المسلمين 
 .صالًة فيه، وأن يحرره من نير االحتالل

دعوة الدول والحكومات العربية واإلسالمية والدول الداعمة لعدالة القضية الفلسطينية إلى ربط  (1)
والسياسية والثقافية بما يجري من انتهاكات واعتداءات بحق المسجد األقصى مصالحها الثنائية االقتصادية 

المبارك والمقدسات اإلسالمية والمسيحية وكذلك االنتهاكات االستيطانية على حساب األرض واإلنسان 
 .الفلسطين 

عماره والمرابطين فيه والدفاع عنه  (6) بكل السبل اإلشادة بدور القائمين على رعاية المسجد األقصى وا 
رغم ش  اإلمكانات ونخص بالذكر مجلس األوقاف اإلسالمية والمديرية العامة لألوقاف اإلسالمية ف  
القدس الشريف والهيئة اإلسالمية العليا ومفت  القدس والديار الفلسطينية والدوائر والمؤسسات العاملة 

والت تفريغ أو تقسيم المسجد ف  التصدي لمحا 7641لذلك، وكذلك جهود ممثل  عرب داخل فلسطين ال
 .األقصى

يثمن المؤتمرون جهود المملكة األردنية الهاشمية ف  رعاية األقصى والمقدسات اإلسالمية  (71)
والمسيحية ويدعون إلى أن تقوم المملكة وقيادتها الهاشمية بمشروع تاريخ  لتوسعة المسجد القبل  وتدعيم 

ضافة المرافق الضرورية األخرى حسب ما يحتاجه أركانه وكافة المنشآت المقدسة والتاريخ ية لحمايتها وا 
عّمار المسجد من فلسطين وخارجها، واالحتكام لمؤسسات العدل والقانون الدولية ف  حال عارضت 

 .سلطات االحتالل ذلك
صرارها على أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية وسيادة  (77) يثمن المؤتمر كفاح دولة فلسطين وا 

 .فلسطينية كاملة على األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها المقدسات والقدس الشريف
منظمة التعاون اإلسالم  والجامعة العربية ولجنة القدس الشريف وكافة   كما يثمن المؤتمر دور (72)

 .الدول العربية واإلسالمية الت  تضع قضية القدس وفلسطين على رأس أولوياتها
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مرون بخطاب جاللة الملك أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة والتوضي  بأّن المسجد يشيد المؤت (71)
األقصى المبارك من األهمية بمكان الكعبة المشرفة وأن أي اعتداء ضد المسجد األقصى يعتبر اعتداء 

 .مليار مسلم  7.1على 
مائة  744ته ما يزيد على ويؤكد المشاركون أن المسجد األقصى المبارك وقف إسالم  مقدس تبلغ مساح

وأربعة وأربعين دونمًا تشمل جدران الحرم وما داخل هذه الجدران وما حولها تحت األرض وفوقها 
الجامع القبل  والمسجد المروان  وقبة الصخرة المشرفة ومغارة سيدنا إبراهيم الواقعة أسفل قبة  ومنها

اق وساحات الحرم وأبوابه وممراته وطرقه ومصلياته الصخرة واألقصى القديم والمدرسة الخنثنية ومسجد البر 
الداخلية والخاريجية وكافة الِقباب والمنشآت واآلبار واألبواب واألروقة والقنوات فوق األرض وتحت 

واألرض الت  حول المسجد األقصى مباركة وتعتبر وقفًا إسالميًا ومنها طريق باب المغاربة . األرض
ق وتحت أرض الحرم وما حوله ومحيطه جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى والمساحات فو . وساحة البراق

 .المبارك
تثمين دور الكنائس المسيحية ورؤساء الطوائف المسيحية ف  القدس الشريف لمحافظتهم على   (74)

ويدعو المؤتمر رؤساء الكنائس المسيحية . العهدة العمرية ومقدساتهم المسيحية ورفضهم لواقع االحتالل
القدس وف  كافة أنحاء العالم للدفاع عن العهدة العمرية وعن مقدساتهم المسيحية وعن ارتباطها ف  

التاريخ  بالمسجد األقصى المبارك والوقف اإلسالم  وذلك من خالل استغاللهم للحضور الكبير الذي 
 .يمثلونه ف  المحافل الدولية وف  مختلف وسائل اإلعالم العالم 

ة الرواية التهويدية للقدس والمقدسات ولكل فلسطين ف  المحافل والمؤسسات التصدي لصناع  (75)
األكاديمية والتعليمية والهيئات والمنظمات الدولية والمؤسسات اإلعالمية وقنوات التواصل االجتماع  
عداد  وتشكيل لجنة منبثقة عن هذا المؤتمر تعنى برصد الرواية التهويدية على مختلف المستويات وا 

 .اسات للرد عليها وتفنيدهاالدر 
وف  هذا السياق يدعوا المؤتمر الجامعات والمدارس ف  الواليات المتحدة األمريكية و دول اإلتحاد 
األوروب  وغيرها من دول العالم للتحقق من الرواية التهويدية المتحيزة حول تاريخ القدس وفلسطين ف  

 .على مستوى المدارس والجامعاتالمناهج الدراسية ف  كثير من المناهج الدراسية 
يرفض المؤتمر رفضًا باتًا دعم حكومة االحتالل وتنفيذها لمخططات المتطرفين اليهود الرامية إلى   (79)

تقسيم المسجد األقصى المبارك زمانيًا أو مكانيًا ويدعو صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد اهلل الثان  
للدفاع عن المسجد األقصى ( ماكن المقدسة ف  القدس الشريفصاحب الوصاية وخادم األ)ابن الحسين 

 .المبارك ف  كافة الميادين والمحافل والمؤسسات العربية واإلسالمية والدولية
تشكيل لجنة إعالمية منبثقة عن المؤتمر من أجل رسم سياسة استراتيجية إعالمية واضحة للدفاع   (71)

 .سالمية والمسيحيةعن المسجد األقصى المبارك والمقدسات اإل
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عادة قضية   (71) غرس االنتماء لألهمية الدينية للمسجد األقصى والمقدسات وف  قلوب الناشئة وا 
 .فلسطين المحتلة كأبرز محاور المناهج التعليمية ف  المدارس والجامعات ف  العالمين العرب  واإلسالم 

  العالم اإلسالم  ووقفها وقفًا إسالميًا دراسة مقترح جعل نصيب من ريع لجان وصناديق الحج ف  (76)
 .يذهب كريع مادي للمسجد األقصى المبارك والمرابطين فيه

دعوة سفراء الدول العربية واإلسالمية ف  جميع أنحاء العالم للتفاعل مع ما يتعرض له المسجد   (21)
نسانيًا من خالل األقصى من انتهاكات وبيان ُقب  هذه االنتهاكات وشراستها وعدم شرعيتها قان ونيًا وا 

تواصل هؤالء السفراء مع مختلف القنوات الدبلوماسية وخصوصًا ف  أروقة األمم المتحدة واليونسكو 
 .ومجلس األمن ومحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان وغيرها

مة اليونسكو ومنظمة المؤتمر اإلسالم  مطالبة مجلس األمن الدول  ومنظمة األمم المتحدة ومنظ  (27)
والجامعة العربية لالضطالع بمسؤولياتها لحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية وتفعيل قرارات الشرعية 
الدولية الت  تلزم االحتالل بعدم تغيير األمر الواقع لما كان عليه الوضع قبل االحتالل وجدير بالمؤسسات 

وضعها من حارسة للوجود االحتالل  الجائر ف  أرض فلسطين إلى مؤسسات الدولية أن تعيد النظر ف  
 .تسعى إلحقاق الحق ورفع الظلم

تحميل الواليات المتحدة األمريكية المسؤولية عن استمرار الغطرسة اإلسرائيلية واعتداءات   (22)
ي قد يؤدي إلى نشوب المتطرفين اليهود ضد المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية األمر الذ

حرب دينية، وذلك من خالل استخدام الواليات المتحدة األمريكية لحق النقض الفيتو ف  مجلس األمن كلما 
 .وجهت دعوة التخاذ قرار يطالب إسرائيل بتطبيق الشرعية الدولية

سالم  لمتابعة االنتهاكات بحق المقدسات   (21) والبحث تشكيل لجنة فلسطين ف  كل برلمان عرب  وا 
 .ف  سبل مقاومتها

العلماء المشاركين ف  هذا المؤتمر ( حذفت جملة عدد من)يبارك المؤتمر الفتوى الت  صدرت عن   (24)
 :من مختلف أنحاء العالم اإلسالم ، والت  تنص على اآلت 

َن اْلَمْسِجدِ   بسم اهلل الرحمن الرحيم اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي  ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل مِّ
 (71:7اإلسراء، ) السَِّميُع الَبِصيرُ  َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهوَ 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين، وبعد
ال تشد : " عنه عن النب  صلى اهلل عليه وسلم قالفقد ثبت ف  الصحيحين عن أب  هريرة رض  اهلل

واألصل استحباب زيارة " الرحال إال إلى ثالثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد األقصى
 .المسجد األقصى باتفاق العلماء

 :وبخصوص زيارة المسجد األقصى تحت االحتالل
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رج ف  زيارة المسجد األقصى المبارك ف  القدس يرى العلماء المشاركون ف  المؤتمر أنه ال ح: أوالً 
 :الشريف للفئات اآلتية

 .للفلسطينيين أينما كانوا ف  فلسطين أو خارجها مهما كانت جنسياتهم  .7
 .للمسلمين من حملة جنسيات بلدان خارج العالم اإلسالم   .2

 :وف  جميع الحاالت يجب أن تراعى الضوابط اآلتية: ثانياً 
 .على ذلك تطبيع مع االحتالل يترتب عليه ضرر بالقضية الفلسطينية أال يترتب-  7
أن تحقق الزيارة الدعم والعون للفلسطينيين دون المحتلين ومن هنا نؤكد على وجوب كون البيع - 2

 .والشراء والتعامل والمبيت والتنقل لصال  الفلسطينيين والمقادسة دون غيرهم
 .سياحية الفلسطينية أو األردنية بعيدًا عن برامج المحتلأن يدخل الزائر ضمن األفواج ال-  1
يفضل أن يكون مسار رحلة األقصى ضمن رحالت العمرة والحج قدر اإلمكان وبشكل جماع  مؤثر - 4

يحقق المصلحة الشرعية المعتبرة ويدعم االقتصاد الفلسطين  والمقدس  تحديدًا، وسياسيًا بهدف حماية 
 .األقصى والمقدسات

 ...  1 ( م2174أبريل  26هـ الموافق 7415جمادى اآلخرة  26ف  عّمان 
 

 . -كما سيأتي تفصيله  -هو الجواز مطلقًا : والرأي الثاني 
 : تفصيل الرأي األول  -أواًل 
قصى قد صدرت قبل لألالفتوى بحرمة زيارة غير الفلسطينيين ومن الجدير باإلشارة إليه ، والتنويه به أن  

منهم فضيلة الشيخ  األمةفتوى فضيلة الشيخ يوسف القرضاوى، حيث صدرت من عدد كبير من علماء 
القدس من  إلىن من يذهب إ: حيث قال ، جاد الحق شيخ االزهر ومفتى مصر السابق   علجاد الحق 

تتطهر من دنس المغتصبين  القدس حتى إلىواالولى بالمسلمين أن ينأوا عن التوجه .. المسلمين آثم آثم
الصلوات وعلى كل مسلم أن يعمل بكل  إلىاهلها مطمئنة يرتفع فيها ذكر اهلل والنداء  إلىاليهود، وتعود 

 .جهده من اجل تحرير القدس ومسجدها األسير
إن تلك الزيارة لن تتم فى ظل االحتالل )ومنهم الشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ االزهر السابق حيث قال 

ن ذلك ينطبق على كل علماء المؤسسة األزهرية الذين يتبنون الموقف نفسهاالس وقال ايضًا ( رائيلى، وا 
أرفض زيارة القدس وهى مكبلة بسالسل قوات االحتالل االسرائيلية، الن زيارة أى مسلم لها فى الوقت 

 .الراهن ُيعد إعترافًا بمشروعية االحتالل االسرائيلى، وتكريسًا لسلطته الغاشمة
أن زيارة القدس ال تحقق مصلحة مصلحة ) الذى قال  إلىوكذلك الدكتور احمد الطيب شيخ االزهر الح 

للمسلمين، النها فى ظل احتالل اسرائيلى وبإذن من سلطات االحتالل، واكثر من ذلك قرار االزهر 
                                                 

 /http://www.jfranews.netمنشور على موقع جفرا نيوز (   (1
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م الخميس التابع له الذى عقد جلسة طارئة بمشيخة االزهر يو  اإلسالميةالشريف، ومجمع البحوث 
برئاسة االمام االكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ االزهر وناقش اعضاء المجمع على مدى  76/4/2172

، وأعلن المجمع أن االزهر الشريف األقصىللمسجد  –على جمعة  –ثالث ساعات متواصلة زيارة المفتى 
رائيلى، وفى ختام جلسته وهما تحت االحتالل االس األقصىيؤكد موقفه الرافض لزيارة القدس والمسجد 

، وأكد أن االزهر الشريف استمر على األقصىجدد االزهر الشريف قراره الرافض لزيارة القدس والمسجد 
وهما تحت االحتالل االسرائيلى وذلك  األقصىالقدس والمسجد  إلىدعمه لقراره السابق بعدم جواز السفر 

 .لمحتل االسرائيلى ويعد نوعًا من التطبيعلما يترتب عليه من ضرورة الحصول على تأشيرات من ا
وكذلك االتحاد العالمى لعلماء المسلمين ، وهيئة علماء فلسطين فى الداخل والخارج، وجميع روابط علماء  

 .المسلمين حسب علم 
متفقون على عدم جواز زيارة القدس فى ظل االحتالل االسرائيلى، ومنهم  األمةوكذلك فإن جماهير علماء 

اال بعد  األقصىلن أزور القدس والمسجد ) ر نصر فريد واصل مفتى مصر السابق حيث قال الدكتو 
تحريرهما من وطأة االحتالل االسرائيلى، ألن زيارتى لها االن أو أى مسلم على مستوى العالم ُتعد تكريسًا 

وهذه .. حرة مسلمة سأزورها ونزورها جميعًا وهى إلىلكن بإذن اهلل تع.. لالحتالل، واعترافًا بمشروعيته
المدينة المقدسة  أمانة فى عنق المسلمين، والبد أن يبذل الجميع كل الجهد لتحريرها واستردادها بأية 

 .طريقة من الطرق
الذى أيد تحريم الزيارة  اإلسالميةوالشيخ فوزى الزفزاف وكيل االزهر االسبق وعضو مجمع البحوث  

ن زيارة المسلمين من غير .. األقصىتحرير المسجد للقدس، ولكن بشرط ان نبذل كل ما نملك ل وا 
 .األقصىالفلسطينيين لالقصى يعطى شرعية السرائيل الحتالل القدس والمسجد 

القدس  إلىإن الذهاب ) باالزهر الذى قال اإلسالميةوالدكتور عبد المعطى بيومى عضو مجمع البحوث 
القدس الحصول على تأشيرة وهو اعتراف  إلىاالن يعطى انطباًع بإن االمور عادية، ثم انه يلزم الداخل 

بشرعية إسرائيل وأن التواصل يكون بالنصرة والصلة الدائمة عبر المساعدات الفعالة التى تعطى قوة 
 الخواننا الفلسطينيين

ن ردسعودية الكبار، وجماهير علماء األنى وعلماء اللباوكذلك فضيلة الشيخ المحدث ناصر الدين األ 
 .والشام قديمًا وحديثاً  وفلسطين

بل إن هناك بعض رجال الدين من النصارى قالو بمنع أتباعهم من زيارة القدس ومنهم المطران عطا اهلل 
ل فهذا إننى أرفض زيارة القدس فى ظل االحتال)حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس الذى قال 

 (.موقف مبدئ أتمسك به وسأبقى ولكننى ال أشك بمصداقية أو وطنية من يخالفوننى الرأى
نما أن يتخذ العرب قرارًا استراتيجيًا بتحريرها  الذى يحرر القدس هو ليس زيارتها فى ظل االحتالل وا 

هنا وهناك، وقبله البابا واستعادتها وهذا القرار لم يؤخذ بعد استثناء بعض المواقف والمؤتمرات التى تعقد 
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شنوده الثالث بطريرك الكرازة المرقسية وبابا االسكندرية الذى رفض ذهاب االقباط للقدس، وقال الشعب 
يعتبر أن زيارة القدس نوع من التطبيع مع اسرائيل ونحن ال نرغب أن نطبع مع االسرائليين إال إذا تم 

ننى لن اذاألإنهاء احتالل  القدس اال وهى محررة ولن أعطى جواز سفرى  إلىهب راضى الفلسطينية، وا 
   .1للسفارة االسرائيلية كى أحصل على تأشيرة الدخول

ف  ظل االحتالل كثيرة  2إن األدلة على حظر زيارة القدس الشريف لغير الفلسطينيين : قولنثم بعد ذلك 
 إلىجدًا نذكرها، ثم نتبعها برد الشبهات، ثم نثلثها بواجب المسلمين نحو القدس أو الطريق الحقيق  

 :القدس
 :األدلة الشرعية على حظر زيارة القدس ف  ظل االحتالل كثيرة منها ما يل : أوالً 
جماع المسلمين قديمًا وحديثًا قائم على أنه إذا  كثيرة أن األدلة الشرعية -7 احتلت أرض إسالمية فيجب وا 

جهاد النفر والدفع حتى تتحرر من المحتلين، فإذا لم يكن ذلك ف  قدرتهم فيجب على من يليهم  اعلى أهله
 .3الدفع والتحرير ىحتى يشمل جميع المسلمين القادرين عل
نما الواجب شد الرحال والنفر  زيارةين ليس شد الرحال ألجل المسلموبناًء على ذلك فإن الواجب على ال وا 

عندما تكون أرض إسالمية ليس لها تميز تحتل، فما ظنك ثابت خفافًا وثقااًل ألجل التحرير، فهذا الحكم 
باحتالل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من قبل الصهاينة الذين عاثوا فيها فسادًا، وهم يريدون 

 !!!والمسجد كله ليقوموا ببناء الهيكل المزعوم ف  مكانه؟ األقصىعها بالكامل، وهدم قبة الصخرة، و ابتال
زيارة ف  ظل دولة الصهاينة، وحينئذ نبرر ألنفسنا  إلىفهل نغير هذا الواجب الذي علينا جميعًا ونحوله 

 لقد قمنا بالواجب ونصرنا إخواننا المقدسيين؟: ونقول
اْنِفُروا ِخَفاًفا َوِثَقااًل َوَجاِهُدوا  :  ىالعلى هذا النفر أكثر من أن يحصى منها قوله تعواألدلة القرآنية 

َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُمونِبَأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِسُكْم ِف  َسِبيِل اللَِّه َذِلُكْم َخْيٌر 
َوَما َلُكْم اَل تَُقاِتُلوَن    : ىال، وقوله تع 4

 اْلَقْرَيِة الظَّاِلِم اللَِّه َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهِذهِ ِف  َسِبيِل 
َعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َنِصيرً َأْهُلَها َواْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َوِليًّا َواجْ 

اَل تَُقاِتُلوَن َقْوًما َنَكُثوا أَ   : ىال، وقوله تع5
َل َمرٍَّة َأَتْخَشْوَنُهْم َفاللَُّه َأَحقُّ َأْن َتخْ  َشْوُه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ َأْيَماَنُهْم َوَهمُّوا ِبِإْخَراِج الرَُّسوِل َوُهْم َبَدُءوُكْم َأوَّ

6  ،
اأْلَْرِض َأَرِضيتُْم  إلىَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِف  َسِبيِل اللَِّه اثَّاَقْلُتْم  :  ىالوقوله تع

                                                 

 الفصل جدار بسبب اليه يذهب أن اليستطيع ولكنه القدس، ضواحى من" دميس ابو" قرية من وهو هللا، حفظه المقدسى عفانه الدين حسام الدكتور الشيخ مقالة من البند هذا فى النقول هذه معظم نقلت  (1)

 .  |العنصري
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ُيَعذِّْبُكْم َعَذاًبا َأِليًما َوَيْسَتْبِدْل  ِباْلَحَياِة الدُّْنَيا ِمَن اآْلِخَرِة َفَما َمتَاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا ِف  اآْلِخَرِة ِإالَّ َقِليٌل، ِإالَّ تَْنِفُروا
وُه َشْيًئا َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْ ٍء َقِديرٌ  َقْوًما َغْيَرُكْم واََل َتُضرُّ

 َعَلى َأُدلُُّكمْ  َهلْ  آَمُنوا الَِّذينَ  َياَأيَُّها  :وقوله تعالى  1
 َلُكمْ  َخْيرٌ  َذِلُكمْ  َوَأْنُفِسُكمْ  ِبَأْمَواِلُكمْ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِف  َوُتَجاِهُدونَ  َوَرُسوِلهِ  ِباللَّهِ  ُتْؤِمُنونَ  َأِليمٍ  َعَذابٍ  ِمنْ  تُْنِجيُكمْ  ِتَجاَرةٍ 
َتْعَلُمونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ 

 2. 
بحقن مؤثرة لتشل حركتها  األمةوف  نظري أن االستغناء بالزيارة عن هذه الفريضة هو من باب تخدير 

عن النهوض والحركة والجهاد، إذ بهذه الفتوى ال يحس المسلم بأي مسؤولية أو ذنب، وال تأنيب للضمير 
المساجد  إلىإنن  قد أديت ما طلب من  سيدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من شد الرحال : قوليبل 

 .على هذه النعمة إلىالثالثة والحمد هلل تع
بتأشيرة يهودية تترتب عليها مفاسد كثيرة ومضار عظيمة للقضية، ولألمة  األقصىزيارة المسجد إن  -2

نما ه  مصال  موهومة ال قيمة لها أجمع، وال تترتب عليها مصال  حقيقية  .، وا 
 :ومن هذه اآلثار السلبية والمفاسد والمضار ما يأت 

ف  كل مكان، وبالتال  تمتلئ قنصليات الصهاينة إن الفتوى بجواز الزيارة تعن  استجابة المسلمين  -أ
بطلب الفيز، وهذا بال شك اعتراف شعب  بمشروعية االحتالل بال شك، بل إن ذلك يستدع  أن تفت  

 .الت  ليست لها عالقات مع العدو الصهيون  اإلسالميةقنصليات ف  البالد 
 .لقنصليات لهم دون أي ثمنفهذا مدخل ممتاز جدًا للصهاينة بأن يتم االعتراف بهم وفت  ا

االعتراف بشرعية االحتالل ولو ضمنًا، وهذا ما  إلىوهذا بال شك ف  المستقبل القريب أو البعيد  يؤدي 
يتمناه الصهاينة ويسعون له بكل جهودهم وحينئذ فإن ما لم تستطع وسائل إعالمهم العمالقة أن تحققه فقد 

متفقون على عدم شرعية (  بل واإلنسانية جميعاً  )المسلمين  حققه لهم من يفت  بهذه الفتوى، مع أن جميع
 .االحتالل

ثاًل ظل الشعب المصري، كسر الحاجز النفس  والدين ، فم إلىإن الفتوى بجواز هذه الزيارات لتؤدي   -ب
 تقضىردن  بعيدين عن التطبيع بسبب العقيدة واإليمان بعدم جواز ذلك، وبمثل هذه الفتاوى والشعب األ

 .هذه الروح الوثابة الحساسة بالمسؤولية على
، وتسهل لهم ؤثر ف  الزائرينلزيارات برامج جيدة تإن المحتلين الصهاينة سوف يعدون لمثل هذه ا -ت 

هم من ديارهم فهذه نكل ما يريدون ليعطوا صورة طيبة عنهم مع أنهم يقتلون إخواننا ف  فلسطين، ويخرجو 
 .ايضا مفسدة محققة

                                                 

 11-11اآلية / سورة التوبة (  (1

 00-01اآلية / سورة الصف (  (2
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ستكون لها آثار نفسية، بالغة السوء على إخواننا  –لو تحققت  –ه الزيارات من المسلمين إن مثل هذ -جـ
قد  األمةالمرابطين والمقاومين والمدافعين ف  داخل فلسطين، حيث يشعرون أنهم تركوا ف  الميدان، وأن 

 .قامت بالتطبيع مع عدوهم
العدة الختراق المسلمين، وتجنيد  إن السفارات والقناصل الخاصة بالعدو الصهيون  سوف تعد -د 

ضعاف النفوس وجعلهم جواسيس يزورون القدس ألجل توصيل األخبار ونحن نظن أنهم شّدوا الرحال 
 .إليها، وبذلك قد فتحنا على أنفسنا باب شر مستطير

ينيين ومن جانب آخر فإننا نشاهد يوميًا أن المحتلين الصهاينة يمنعون معظم األيام واألوقات الفلسط -هـ
فلو لم !! ؟األقصى، فهل إذا سمحوا للمسلمين بالزيارة أنهم يريدون بها خدمة األقصىمن دخول المسجد 

 .يكن وراء ذلك مصال  لهم فال يمكن أن يسمحوا ألحد بالدخول
 كما أنه ف  هذه الحالة كم يتأثر إخواننا الفلسطينيون الذين يمنعون من الدخول لياًل ونهارًا برؤية أو سماع

فكيف يطيب للزائرين ! اليهود، وحمايتهم؟ ةشير أاألقصى ف  ظل تأن المسلمين جاؤوا ودخلوا المسجد 
 !!ذلك؟

إن المحتلين الصهاينة سيسمحون بزيارة المسلمين ويعدون برامج مشوقة، ثم ينطلق اعالمهم المسيطر  -و
الجميع، وأنهم أي اليهود يقومون أن دخول القدس متاح للجميع، بل ه  بلد : على العالم ليثبت للعالم
 .عون إلغفال العالم، ولنسيان القضية على مستوى العالم أيضاباإلشراف فقط، هكذا يدّ 

إن مآالت إجازة الزيارات لألقصى ه  التطبيع ال محالة، بل ه  التطبيع الشعب  الذي هو أخطر  -ي
 .بكثير من التطبيع السياس 

لطبيعية بين دولتين متحاربتين، أو مختلفتين من خالل مواقف ايجابية أو ويقصد بالتطبيع إعادة العالقات ا
قامة عالقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية، وغيرها إلىمصالحة شاملة تؤدي   .إزالة العوائق بينهما، وا 

سرائيل، وقد يكو  سرائيل، وبين األردن وا  ن فهذا التطبيع قد يكون سياسيًا فقط كما هو الحال بين مصر، وا 
شعبيًا فقط مثل الشعوب العربية حيث تكون دولة عربية تقاطع دولة أخرى، لكن التطبيع الشعب  باق، كما 
حدث بعد اتفاقية كامب ديفيد بين معظم الدول العربية الت  قاطعت مصر، بينما شعوبها لم تقاطع مصر، 

ل الت  ليس بينها عداء الدو وقد يكون التطبيع سياسيًا واقتصاديًا وشعبيًا كما هو الحال بين معظم 
 .، وبالتال  تقام العالقات الدبوماسية واالقتصادية والثقافية ونحوهاوحروب

سالمية حتى  وبالنسبة لعالقة إسرائيل بالفلسطينيين والعرب فإنها عالقة المحتلين ألرض فلسطينية عربية وا 
 إلىيقتض  أن تبقى العالقة غير طبيعية حسب القرارات الدولية واألممية، وبالتال  فالشرع والعقل والطبع 

أن يزول السبب وهو االحتالل، فالقدس أرض فلسطينية عربية إسالمية محتلة بإجماع الدول واألمم 
 .م7691المتحدة منذ حزيران 
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، أوقفها األمة، بل ه  وقف اإلسالميةإذن فكيف تطبِّع مع المحتل ف  أرض تعد من أقدس األراض  
نها أمانة ف  ايدينا فال يجوز لنا التفريط فيها، وعلى أي أساس نقوم بالتطبيع؟ هل وأ. عمر على أهلها

عادت القدس إلينا؟ هل خرجت الدولة المحتلة منها؟ بل ه  اآلن حاصرتها بالمستوطنات وطردت معظم 
 .حتلينأهلها، وتحاول هدم المسجد لتبن  ف  مكانها هيكل سليمان، لذلك فالتطبيع ال يتم إال من أجل الم

ومن المعلوم أن التطبيع ال يتأتى من خطوات تلقائية بل من خالل طرق وخطوات وسياسات بعيدة المدى 
مقصودة ومنظمة لتهيئة النفوس وترويضها على العالقات الطبيعية، تحت الفتات مؤثرة، مثل عملية 

، حيث يستعمل صىاألق إلىالسالم، أو دعم صمود المقدسيين والوقوف معهم، أو وجوب شد الرحال 
 .التطبيع إلىالدين والمشاعر الدينية، والعواطف اإلنسانية، للوصول 

والمشكلة الكبرى أن محاوالت التطبيع والقبول باآلخر تأت  من بعض األطراف الفلسطينية، والعربية، 
ها وليست من قبل إسرائيل، وه  تسير وفق خططها االستراتيجية البتالع القدس والضفة، وأن برامج

العملية ف  إقامة المستوطنات، وطرد الفلسطينيين، وأخذ أراضيهم، وبيوتهم، تسير بسرعة حتى أكثر مما 
إن المستوطنات اإلسرائيلية ف  : "كانت يتوقعه المخططون، تقول حركة السالم اإلسرائيلية ف  أحد تقاريرها

، كما أن "م فقط2172ام م مقارنة بالع2171حتى منتصف العام % 11الضفة والقدس زادت بنسبة 
 .االستراتيجية اإلسرائيلية ه  االعتراف بإسرائيل كدولة ثم االعتراف بها كدولة يهودية

نن  ف  غاية االستغراب من تشجيع بعض قادة السلطة الفلسطينية لزيارة المسلمين القدس، حيث  وا 
 .يضيعون بذلك أغلى ورقة مؤثرة بأيديهم

 
  جوهر القضية

بين  ل جوهر الصراعجعال ت( وحتى اإلنسانية المنصفة) اإلسالميةالفلسطينية والعربية و  كانت التحليالت
نما جوهر الصراع هو  إسرائيل المحتلة ، والفلسطينين ف  صراع الدين اإلسالم  مع الدين اليهودي ، وا 

نشاء دولة محتلة لم تكن موجودة، بل أكثر من ذلك فإن هذه  الدولة ف  زرع شعب ف  أرض شعب آخر وا 
الفرات، فجوهر الصراع ينطوي  إلىالمصنوعة دولة دينية توسعية شعارها المرفوع على الكنيست من النيل 

العربية، ولذلك منع هذا الصراع إقامة عالقات طبيعية  األمةعلى بعد قيم  وجودي يهدد الوطن العرب  و 
سرائيل، ونظمت قوانينها منع المواطنين العر  ف   بما أي عالقة مع هذا الكيان ب منبين الدول العربية وا 

أن جاءت اتفاقية كامب ديفيد، ثم مع األردن ثم منظمة التحرير الفلسطينية، لكن  إلىذلك الزيارة والسياحة 
ياسر عرفات يرحمه  إسرائيل لم تنفذ ما تم االتفاق عليه والسيما مع المنظمة، فقد استشهد الرئيس الراحل

، ومع ذلك لم باذاّل كل جهده له  الرئيس عباس يركض وراء تحقيق السالموهو محاصر، وال يزال  اهلل
والسياسة اإلسرائيلية واضحة جلية ف  سعيها الحثيث نحو التطبيع بكل الوسائل . يحقق شيئا يذكر باعترافه
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المتاحة، وأن أهدافها من التطبيع ه  قبولها ضمن دول الشرق األوسط لتلعب دورها الرئيس  كالعب 
 ، وفاعل كبير ضمن دول المنطقة، واالعتراف بها دون حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤثر

وترتبط الرؤية اإلسرائيلية من التطبيع بتطور األوضاع اإلقليمية الت  ضعفت فيها الحكومات المجاورة لها 
ه  تطمع  لتحدد أهدافها الجيوسياسية بما يعزز وضعها االستراتيج  ف  الوطن العرب  واإلسالم ، بل

عالمية، والدعم  أن تقود مشروع الوطن الشرق األوسط  بما لها من إمكانيات علمية وتقنية، واقتصادية وا 
 .األمريك  واألوروب  لها

 
 :مفهوم التطبيع في اإلستراتيجية اإلسرائيلية

نما الوصول   إلىإن استراتيجية إسرائيل الواضحة الت  ال تخفيها عن احد ه  ليست اتفاقيات السالم، وا 
التطبيع، وان التطبيع ف  هذه اإلستراتيجية يراد به قبول إسرائيل كدولة طبيعية وكشعب طبيع  تتعامل 

واالستقواء بالغير، وان  معها دول الجوار مثل تعامل بعضها مع بعض، بل قد تكون المرجع عند الخالف
تتعامل معها الشعوب العربية مع الشعب اليهودي كأي شعب آخر، بل يروج بعض العرب بأن اليهود 

 .أبناء العم لهم، وبالتال  فهم أقرب قوميا ونسبًا من بعض الشعوب المسلمة غير العربية
الدول الموقعة معها اتفاقية  وف  اعتقادي واعتقاد الكثيرين من المحللين أن ضغوط إسرائيل على بعض

السالم ف  التطبيع الشعب  هو عدم الثقة ببعض هذه الدول، وبعدم ترسيخ ثقافة السالم ولذلك يجب 
 .السع  للتطبيع الشعب  الذي هو يكون المالذ اآلمن

ها إن إسرائيل ترصد بشكل دقيق أن خيارات الشعوب العربية ليست ف  قبولها، وان قناعاتهم الت  عبر عن
 .العامة ه  أن إسرائيل ه  الدولة المحتلة واألكثر تهديدا لألمن القوم 

تحاول أن تقنع الشعوب العربية بعدو آخر غيرها، ( ومن ورائها أمريكا)إن إسرائيل من خالل استراتيجيتها 
فية لذلك تحاول أن تصنع الكراهية بين الشعوب العربية وغير العربية، بل تسعى جاهدة أن تصنع الطائ

البغيضة بين السنة والشيعة، بل داخل السنة بين السلفية والصوفية واإلخوان، بل داخل الشعب العرب  
بل يدخل ضمن . نفسه، كما حدث ف  احتالل النظام العراق  السابق للكويت لغرس الكراهية بين الشعوب

غير الشرعية من القتل والتعذيب ثقافة الترويض والكراهية الداخلية ما تفعله بعض األنظمة الديكتاتورية و 
واإلهانة واعتقال عشرات اآلالف، وحرق الجثث ونحوها، مما يندى له جبين فاعليها المجرمين، كل ذلك 

بل يدخل أيضا ضمن . إن إسرائيل لم تفعل بالفلسطينيين عشر ما فعله ذلك النظام: ليقول الناس
إن إسرائيل ه  الواحدة : ية ف  معظم الدول حتى يقالاالستراتيجية نفسها عدم السماح إلقامة نظم ديمقراط

الوحيدة للحرية والديمقراطية، وبال شك يدخل ف  هذه االستراتيجية دعوة جميع المسلمين لزيارة القدس 
 .حتى يتحقق التطبيع األقصىو 
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 :عليهامبررات وأدلة القائلين بزيارة األقصى ومناقشتها والرد تفصيل الرأي الثاني ، و : ثانيا
ظهرت الدعوة لزيارة العرب والمسلمين على لسان الرئيس الفلسطين  محمود عباس حيث دعا ف  مؤتمر 

، وحشد لذلك األقصىزيارة  إلى، العرب والمسلمين 25/14/2172القدس الذي عقد ف  الدوحة يوم 
ثم تحمس لها بعض  يفالقدس الشر  إلىمجموعة من الحجج الدينية والتاريخية، والسياسية لتبرير الزيارة 

كما  -المسؤولين عن األوقاف والفتوى ف  فلسطين ، واألردن ، حتى يفهم من بعضهم أنه يرى الوجوب 
، وسوف نناقش هذه الحجج وغيرها مما ذكره غيره من بعض الدعاة والمفتين الذين قاموا  فعال  -سبق 

ن لم يذهبوا بعدمثل الدكتور عل  جمعة مفت  مصر السابق، والشيخ الحبيب الجف  .ري، أو الذين أيدوهم وا 
 .التاريخيةالجوانب المصال  المتوخاة، والقسم الثان ، األدلة الشرعية و : القسم األول

 
 :وقد ذكر الرئيس الفلسطين  أبو مازن بعضها وه  :المصالح المتوخاة: القسم األول

العرب لزيارة القدس سوف يساهم ف  فك العزلة، وسوف يعيق تهويد المدينة المستمر، وبذلك  قأن تدف -7
 .سوف يصب ف  دعم صمود الشعب المقدس 

ويمكن أن نناقش هذا الدليل بأنه مبن  على مصلحة متوقعة غير متحققة، إذ أن قرار الزيارة ومن   
دسيين ف  صمودهم فسوف تمنعها، كما تمنع ضواح  التأشيرات بأيدي إسرائيل فإذا وجدت أنها تدعم المق

القدس والمدن المحيطة لها عن الصالة فيها إال بشروط صعبة، كما أنها منعت المقدسيين الذين سحبت 
إقاماتهم الدائمة من العودة إليها، وزيارة ذويهم وأقاربهم، بل عمدت مؤخرا إلى نف  عدد من الشخصيات 

نعت المتضامنين األمريكان، واألوروبيين من ممجلس التشريع ، بل المقدسية ومنهم عضوان ف  ال
غير محققة، و مصلحة موهومة غير متوقعة،  -على فرض عدها مصلحة –دخولها، إذن فالمصلحة 

وبالتال  فال يجوز اعتبارها أمام المفاسد الحقيقية الت  تترتب على الزيارات مما ذكرناه ف  السابق، ومن 
 .المصلحة الحقيقية، فما ظنك بمصلحة موهومة جلبن درء المفسدة أولى من يهة أالقواعد الفق

ثم إن األمر مادام بيد إسرائيل فه  الت  تتحكم ف  ما يحقق مصالحها، ألنها تعد العدة لجعل القدس  -2
االعتراف بالسيادة  إلىعاصمتها اليهودية، وبالتال  فلن تسم  إال ف  إطار الزيارات الت  تؤدي 

حيث صرح بأن هدف إسرائيل هو جعل " نير بركات" اإلسرائيلية، وهذا ما عبر عنه رئيس بلدية القدس 
اح للقدس من مليون  ة عدد السيّ ديانات السماوية وأنها تستهدف زياالمدينة قبلة للسياحة الدينية لمختلف الد

تاح اإلسرائيل  على العالم بما فيه العالم اإلسالم ، عشرة ماليين سنويًا، حتى يدل على االنف إلىسائ  
 "أن المدينة يجب أن تكون موحدة كعاصمة إلسرائيل"لكنه أكد على 

تسعى إسرائيل جاهدة الستثمار هذه الزيارات لشرعنة التعامل مع االحتالل ف  قضايا السياحة  -1
مرت اتفاقية كامب ديفيد لتحييد الدول واالقتصاد واالستثمار، والتعاون العلم ، ونحو ذلك، كما استث

العربية عن الصراع، واالستفراد بالفلسطينيين لتصب  قضية فلسطين قضية فلسطينية فقط، ف  حين أن 
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نية الرئيس السادات المعلنة من االتفاقية أنها ستكون مقدمة حقيقية لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، 
قامة دولة ف  حدود  لقدس الشرقية عاصمتها، ولكن ما الذي حديث على أرض الواقع أن م تكون ا7691وا 

الذي  7611عام " قانون القدس"م بفترة وجيزة جدًا اصدرت 7616إسرائيل بعد التوقيع على االتفاقية عام 
اتخذ القدس الكاملة والموحدة عاصمة إلسرائيل، كما أعطى الحق للمشاريع التطويرية الت  حققت توسعًا 

 .جمل سكان القدس اصاًل ممن % 22االستيطان، وتضييقا للوجود العرب  الذي حدد قانونًا بـ  كبيرًا ف 
وقد ارتكبت القيادة الفلسطينية خطأ استراتيجيًا بعد اتفاقية أوسلو وذلك بسعيها واقناعها دول عدم االنحياز 

حل القضية الفلسطينية، وينته  ودول اسالمية ببدء التطبيع والتعاون مع إسرائيل لقناعتها بأن التفاوض سي
 .بالدول الفلسطينية

إن إسرائيل ماضية ف  خططها مستفيدة من كل األخطاء حتى أن الكنيست اإلسرائيل  اصدر قانونًا آخر 
م  الذي و ك، واالعتراف بالقرار الح" ةاألبدي"م أكد على قانون القدس، وأضاف إليه كلمة 2117ف  عام 

  1التفاوض حتى حول الحكم الذات  لهاحدد حدود القدس مما يمنع 
نما تحققها  -1 ومن الناحية العملية فقد رأينا أن الزيارات لن تحقق منافع ومصال  حقيقية للمقدسيين، وا 

 ..إلسرائيل
المصلحة الحقيقية، فما ظننا بالمصال   جلبوبالتال  فمن الناحية الشرعية أن درء المفسدة مقدم على 

 .الموهومة
مثل وزير  -موظفون لدى السلطة الفلسطينية الذين يشجعون على زيارة القدس هم وللعلم فإن معظم  

،  2أو ف  دار االفتاء -، ورئيس المحكمة العليا الشرعية الشيخ يوسف ادعيس األوقاف الدكتور الهباش 
من علماء  اعلماء القدس ومجاهدوها أمثال الشيخ حامد البيتاوي، والشيخ رائد صالح وغيرهم معظم أما

 .كما سبق –ذلك رفضا قاطعًا  نن فهم يرفضو فلسطي
 

 :األدلة الشرعية :ني القسم الثا
أن النب  صلى اهلل عليه وسلم زار مكة ف  عمرة القضاء وه  تحت المجيزون ها من الحجج الت  أورد

 . إدارة قريش
، ألن القريش لم تكن محتلة لمكة، كما أن الرسول صلى اهلل  والجواب عن ذلك أن هذا القياس مع الفارق

 عليه وسلم دخل وفق شروط الصل  وبكل عزة وكرامة، ودخلوا مجتمعين مرة واحدة، لم يكن تترتب عليها
                                                 

 .التطبيع فقطبحث المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات حول زيارة القدس تحت االحتالل، دعم للصمود، أم تطبيع، حيث توصلت الدراسة ال أنها تحقق : يراجع في هذا الموضوع ((1

عزمي بشارة ، حيث توصلت هذه الورقة إلى أن زيارة القدس في ظل االحتالل الصهيوني تؤدي إلى . هذا الكالم مأخوذ من الورقة التي أعدها المركز العربي لألبحاث ، ودراسة السياسات تحت إشراف د(   (2

اقعية ، وهذا الرأي السياسي المدعوم بعدد كبير من الباحثين الذين ناقشوا هذه المسألة لدليل آخر على ما ذكرناه من فقه التطبيع ، وإلى االضرار بالقضية بشكل ال مجال للشك فيه من خالل تحليالت سياسية و

.. إثبات فوائد وعوائد واضحة  على ت االحتالل ال تقومأن دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة القدس تح: ) على ما ذكرناه من فقه المآالت ، وقد انتهت مناقشة هؤالء الباحثين إلى  كما أنه يؤكدالمسألة 

، وإضفاء الشرعية على اسرائيل لتصبح كياناً طبيعياً في المنطقة ، هكذا يكون المبتدأ بطلب تأشيرة من الجهات الرسمية االسرائيلية ، بل هي تهيئة المناخ العربي لكسر الحاجز النفسي ، وإجراء مزيد من التطبيع 

 .... (تم االسرائيلي على األوراق الرسمية ، مروراً بالزيارات إلى اسرائيلومن ثم الخ
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من االذالل ، واحتمال التجنيد ونحوهما ، باالضافة إلى ما سبق فإن الرسول  .آثار سلبية أو مآالت مضرة
صلى اهلل عليه وسلم ومعظم من معه كانوا من المهاجرين الذين هم من أهل مكة ، ومن جانب آخر فإن 

م  أكثر ، وحكم الجهاد الفقهاء فرقوا بين أرض إسالمية احتلت ، وأرض غير إسالمية حيث فيها التسا
 .1فيها مختلف

ُيوضع على جواز ال : حاول البعض التحقيق من قضية أخذ الفيزا من سفارة الدولة المحتلة، وقالوا وقد
 .السفر ختمها

تدع  السيادة الكاملة على القدس الشريف، وبالتال  فيكون من  –كما سبق  –والجواب أن إسرائيل 
 .الدولة المحتلة إلىسفر حتى يسم  لصاحبه بالذهاب الطبيع  وضع ختم على جواز ال

ما بوضعه على ورقة مرفقة، أو ألي إم على جواز السفر لبعض الشخصيات نعم يمكن أن يرتب عدم الخت
نما الزيارة وآثارها من التطبيع باالضافة   إلىسبب طارئ آخر ولكن القضية ه  ليست الختم فقط، وا 

 .كما سبق –ألخذ الفيزا مراجعة سفارات الدولة المحتلة 
وقد بّينا خطأ ذلك . قال بعض المفتين الرسميين أن الزيارة تعزز موقف القدس العرب  واإلسالم و 

 .بوضوح
 

 :الجوانب التأريخية :لث القسم الثا
 :ما يأت ب بالوقائع التأريخية اسيين وأتباعهميحيث استدل أو استشهد القائلون بالزيارة من الس

 .الفقهاء والعلماء الكبار أمثال اإلمام الغزال  قد زاروا القدس وه  تحت الحتاللأن بعض  -7
فالجواب عن ذلك أن من المتفق عليه بين العلماء أن عمل العالم ليس حجة، فالدليل ال يؤخذ إال من 

   . 2كتاب اهلل وسنة رسوله، ومن االجتهاد المنضبط من أهله وف  محله
ومن جانب آخـر فالثابـت تأريخيـًا أن الغزالـ  زار بيـت المقـدس قبـل إحتاللـه، وهـذا مـا صـّرح بـه ابـن االثيـر 

هـــ يقــول مــا نصــه فــ   411دمشــق وزار القــدس عــام  إلــىفــ  الكامــل بوضــوح أن الغزالــ  رحمــه اهلل ســافر 
الشـام وزار القـدس وتـرك  ىإلـتوجه اإلمام أبو حامد الغزال   -هـ 411أي عام  –وفيها : "حوادث هذا العام

التــدريس فــ  النظاميــة واتنــاب أخــاه وتزهــد ولــبس الخشــن وأكــل الــدون وفــ  هــذه الســفرة صــنف إحيــاء علــوم 
" خراسـان  إلـىبغـداد بعـدما حـج فـ  السـنة التاليـة وسـار  إلـىالدين وسمعه منه الخلـق الكثيـر بدمشـق وعـاد 

 .دمشق والقدس إلىقارب ميقات الزيارتين وربط زيارة القدس بزيارة دمشق ف  ذلك العام يوش  ت
، "المنقذ من الضالل"بيت المقدس ف  كتابه  إلىوأما الدليل القاطع فهو ما حكاه الغزال  نفسه عن رحلته 

ففارقت بغداد وفرقت ما كان مع  من : "-مع اختصارات ال تؤثر ف  موضع الجدل  –إذ يقول ما نصه 

                                                 

 (046-04/026)يراجع مصطلح الجهاد في الموسوعة الفقهية الكويتية ومصادرها (   (1

 .يراجع في ذلك كتب علم االصول حيث نّصت جميعها على ذلك(   (2
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فكنت أعتكف مدة ف  مسجد دمشق، اصعد منارة ... قريبُا من سنتين ثم دخلت الشام، وأقمت به... المال 
ثم تحركت ف  داعية فريضة الحج واالستمداد من بركات . المسجد طول النهار، وأغلق بابها على نفس 

  1"مكة والمدينة، وزيارة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
هـ ومن جانب آخر  411احتاللها، أي ف  عام فهذا النص من الغزال  نفسه قاطع ف  أنه زار القدس قبل 

لم تكن  حروب شديدة بين الصليبيين والمسلمين هاف  تلك المرحلة كانت في ف  بداية احتاللها فإن القدس
 .تسم  بزيارة هؤالء

وأما زيارة بعض العلماء اآلخرين فقد كانت ف  مواسم الهدنة المؤقتة بين جيوش المسلمين ومملكة بيت 
صليبية الت  كان من شروطها تمكين المسلمين من زيارة بيت المقدس لفترة زمنية وتحت إشراف المقدس ال
 .اإلسالميةالدولة 

 
 .والصحيح في جواب ذلك أن عمل العالم ليس حجة 

أو  اإلسالميةمعالم الوالخالصة أن زيارة القدس ف  ظل االحتالل الغاشم الذي يريد القضاء على كل 
يتة للتطبيع الشامل السياس  األبدية ومحاوالته المستم تهاإلسالم ، وجعل القدس عاصمتاريخ المسيحية وال

قتصادي والثقاف  واالجتماع  تترتب عليها مفاسد جسيمة، ومضار عظيمة ونتائج وخيمة، فال يجوز واال
 األقصى، بل عليه شد الرحال لتحرير كل ما من شأنه يستفيد منه العدو الصهيون  للمسلم أن يشارك ف  

يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َهْل َأُدلُّكْم : فقال تعالى  بكل الوسائل المتاحة، لكل ما ذكرناه من األدلة بايجاز شديد
َوَأنُفِسُكْم َذِلُكْم  اِلُكمْ َعَلى ِتَجاَرٍة تُنِجيُكم مِّْن َعَذاٍب َأِليٍم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدوَن ِف  َسِبيِل اللَِّه ِبَأْموَ 
َمَساِكَن َطيَِّبًة ِف  َخْيٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األْنَهاُر وَ 

 .2 للَِّه َوَفْتٌ  َقِريٌب َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنينَ َجنَّاِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم َوُأْخَرى ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر مِّن ا
 هذا واهلل أعلم وأخر دعوانا أن الحمد هلل رّب العالمين 
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
 كتبه الفقير إلى ربه             

 عل  محيى الدين القره داغ . د.أ
 

 
  

                                                 

 4ص . البيان الوافي في الرد على شبهات مبيحي زيارة المسجد األقصى تحت االحتالل الصهيوني: اسامة األشقر بعنوان. يراجع بحث األخ د(   (1

 01-  01 اآلية/ الصف سورة (   (2
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 : مشروع الفتوى 
المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، : إلى المساجد الثالثة  إن شّد الرحال ( 7)

نما الخالف  والمسجد األقصى من السسن المؤكدة الت  ال يختلف فيها أحد من الفقهاء من حيث المبدأ ، وا 
 .الجائر   ف  فقه التنزيل على وضع القدس الشريف ف  ظل االحتالل الصهيون

وتأشيرته تترتب عليها مفاسد كبيرة لذلك فاألصل   إن زيارة القدس الشرف ف  ظل االحتالل الصهيون( 2)
 .فيها الحظر إاّل للفلسطينين 

يجب على المسلمين جميعًا حكامًا ، وعلماء ، وشعوبًاً  ، بذل كل ما ف  وسعهم ماديًا ومعنويًا ( 1)
ئر األراض  الفلسطينية المحتلة ، واالعداد لذلك دون كلل لتحرير القدس الشريف ، واألقصى المبارك وسا

فالطريق إلى تحرير القدس  [91: األنفال ] َوَأِعدُّوْا َلُهم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن ُقوٍَّة  : وال ملل فقال تعالى 
َعَلى ِتَجاَرٍة تُنِجيُكم مِّْن َعَذاٍب َأِليٍم يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َهْل َأُدلُّكْم   : واألقصى هو ما بينه القرآن الكريم 

ن ُكنُتْم َتْعَلُموَن َيْغِفْر َلُكْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدوَن ِف  َسِبيِل اللَِّه ِبَأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم َذِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم إِ 
ن َتْحِتَها األْنَهاُر َوَمَساِكَن َطيَِّبًة ِف  َجنَّاِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم َوُأْخَرى ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َتْجِري مِ 

 .  [71-71:  صفال]  ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر مِّن اللَِّه َوَفْتٌ  َقِريٌب َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنينَ 
 ،إن التصرف بأرض القدس الشريف وسائر األراض  المحتلة بالبيع ، أو التنازل أمر محرم شرعًا ( 4)

وخيانة لألمانة الت  حملها االسالم لألمة اإلسالمية ، فال يجوز لمن يؤمن باهلل اليوم واآلخر أن يفعل هذا 
 .كفر واالثم والعدوان أو يشجع عليه ، أو يتوسط فيه ، أو يتعاون عليه ، ألنه تعاون على ال

 : واجب األمة نحو حماية األقصى والقدس الشريف من التهويد والتقسيم ( 5)
وحدة األمة اإلسالمية ، واألخذ بأسباب القوة : إن المحافظة على القدس الشريف تتطلب ف  المقام األول 

لألمة ، وتقديمها على المصال  والعزة والكرامة ، وااللتفاف حول هذه القضية باعتبارها القضية األولى 
 .الخاصة 

 : ثم تتطلب ف  المقام الثان  وضع خطة استراتيجية تتضمن ما يأت  
خطة استراتيجية شاملة للنهوض باألمة ، وبالشعب الفلسطين  ، والمقدسيين من جميع الجوانب ( أ)

 ....العلمية والفكرية والثقافية واالقتصادية 
  لبذل التضحيات بالمال والنفس دفاعًا عن مقدسات األمة وقدسها وقضيتها استعداد األمة الحقيق( ب)

 .األولى 
توجيه إمكانيات األمة المتنوعة وأوراقها السياسية واالقتصادية لتحرير القدس بصورة خاصة ، ( ج)

 .وفلسطين المحتلة بصورة عامة
 .ورة موجهة نحو هذا الهدفتعاون جميع فعاليات األمة لتحقيق التكامل وتوزيع األدوار بص( د)
 .توجيه طاقات العلماء والسياسين والمفكرين ونحوها لخدمة هذه القضية ( هـ)
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المتطلبات العاجلة لمدينة القدس ومسجدها المبارك ، وواجب المسلمين حكامًا وعلماء ، وشعوبًا  -9
 : نحوها

 : إن من أهم المتطلبات العاجلة ما يأت  
للتنمية الشاملة تودع فيه مبالغ كبيرة توزع على الدول العربية واإلسالمية إنشاء صندوق خاص ( 7)

 .لصال  االقتصاد الشعب  ف  القدس الشريف بصورة خاصة ، وفلسطين كلها بصورة عامة 
تخصيص مبالغ مناسبة لحماية المقدسات اإلسالمية ، والمسيحية ف  القدس الشريف ، وبقية ( 2)

 .األراض  الفلسطينية 
دعم المؤسسات التعليمية ، والصحية ، واالجتماعية داخل القدس الشريف ، والضفة وغزة بما يكفل ( 1)

 .استمرارها وصمودها 
دعم المشروعات الخاصة بالوقف واالسكان والتعمير وبناء الشقق والمساكن ف  فلسطين لألسر ( 4)

 .المحتاجة ، وللشباب إلبقائهم ف  أراضيهم
 .1ندوق الهاشم  إلعمار المسجد األقصى وقبة الصخرةدعم مشروعات الص( 5)
 
 
 
 
 
 

 
 

  

                                                 

 .الطريق إلى القدس: األول بعمان هذه المتطلبات قد ورد معظمها في البيان الختامي للمؤتمر (  (1
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 : المالحق
 

 ( 1)ملحق رقم 
 1فتوى علماء فلسطين الصادرة عن مؤتمر علماء فلسطين األول

 1391يناير  62المنعقد في القدس 
  

اجتماع كبير لعلماء فلسطين من مفتين وقضاة ومدرسين وخطباء  7615/7/29انعقد ف  القدس ف  
 :وهذا نصها. وأئمة ووعاظ وسائر علماء فلسطين وأصدر هذه الفتوى باإلجماع

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسوله األمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم 
 .بإحسان إلى يوم الدين

وسائر علماء المسلمين ورجال أما بعد، فإننا نحن المفتين والقضاة والمدرسين والخطباء واألئمة والوعاظ 
الدين ف  فلسطين، المجتمعين اليوم ف  اإلجتماع الدين  المنعقد ف  بيت المقدس بالمسجد األقصى 
المبارك حوله بعد البحث والنظر فيما ينشأ عن بيع األراض  ف  فلسطين لليهود من تحقيق المقاصد 

خ جالئهم عنها وتعفية أثر الصهيونية ف  تهويد هذه البالد اإلسالمية المقدسة وا  راجها من أيدي أهلها وا 
اإلسالم منها بخراب المساجد والمعابد والمقدسات اإلسالمية كما وقع ف  القرى الت  تم بيعها لليهود وأخرج 
أهلها متشردين ف  األرض وكما يخشى أن يقع ال سم  اهلل ف  أولـى القبلتين وثالث المسجدين المسجد 

 .األقصى المبارك
د النظر ف  الفتاوى الت  أصدرها المفتون وعلماء المسلمين ف  العراق ومصر والهند والمغرب وسوريا وبع

وفلسطين واألقطار اإلسالمية األخرى والت  أجمعت على تحريم بيع األرض ف  فلسطين لليهود، وتحريم 
بذلك كله والسكوت  السمسرة على هذا البيع والتوسط فيه وتسهيل أمره بأي شكل وصورة، وتحريم الرضا

عنه، وأن ذلك كله أصب  بالنسبة لكل فلسطين  صادرًا من عالم بنتيجة راض بها ولذلك فهو يستلزم الكفر 
واإلرتداد عن دين اإلسالم باعتقاد حله كما جاء ف  فتوى سماحة السيد أمين الحسين  مفت  القدس، 

 .ورئيس المجلس اإلسالم  األعلى
كله وتأييد ما جاء ف  تلك الفتاوى الشريفة واإلتفاق على أن البائع والسمسار  بعد النظر والبحث ف  ذلك

 :والمتوسط ف  األراض  بفلسطين لليهود والمسهل له هو
 .عامل ومظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم: أوالً 
 .مانع لمساجد اهلل أن يذكر فيها اسمه وساع ف  خرابها: ثانياً 

                                                 

 http://iumsonline.org/ar/default.asp?MenuID=36&contentID=3998الرابطلعلماء المسلمين على هذا الفتوى منشورة على موقع االتحاد العالمي  ( (1
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 .اء، ألن عمله يعد مساعدة ونصرًا لهم على المسلمينمتخذ اليهود أولي: ثالثاً 
 .مؤذ هلل ولرسوله وللمؤمنين: رابعاً 

 .خائن هلل ولرسوله ولألمانة: خامساً 
َيـا  : وبالرجوع إلى األدلـة المبينـة لألحكـام فـ  مثـل هـذه الحـاالت مـن آيـات كتـاب اهلل تعـالى كقولـه تعـالى

َواْعَلُموْا َأنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلُدُكْم ِفْتَنٌة   وْا الّلَه َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوْا َأَماَناِتُكْم َوَأنُتْم َتْعَلُمونَ َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتُخونُ 
َمـــا اْكَتَســـُبوا َفَقـــِد َوالَّـــِذيَن ُيـــْؤُذوَن اْلُمـــْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَنـــاِت ِبَغْيـــِر   :وقولـــه تعـــالى. َوَأنَّ الّلـــَه ِعنـــَدُه َأْجـــٌر َعِظـــيمٌ 
ِبيًنا ْثًما مُّ َنَع َمَساِجَد الّلِه َأن ُيـْذَكَر ِفيهَـا اْسـُمُه َوَسـَعى  : وقوله تعالى  . اْحَتَمُلوا ُبْهَتاًنا َواِ  َوَمْن َأْظَلُم ِممَّن مَّ

     الدُّْنَيا ِخـْزٌي َوَلهُـْم ِفـ  اآلِخـَرِة َعـَذاٌب َعِظـيمٌ ِف  َخَراِبَها ُأْولَـِئَك َما َكاَن َلُهْم َأن َيْدُخُلوَها ِإالَّ َخآِئِفيَن لُهْم فِ 
وُهمْ  : وقولـــه تعـــالى ـــرُّ ـــن ِدَيـــاِرُكْم َأن َتَب ـــْم ُيْخِرُجـــوُكم مِّ ـــْم ُيَقـــاِتُلوُكْم ِفـــ  الـــدِّيِن َوَل  اَل َيْنَهـــاُكُم اللَّـــُه َعـــِن الَّـــِذيَن َل

ــْيِهْم ِإنَّ اللَّــَه ُيِحــبُّ اْلُمْقِســِطيَن  ــن ِإنََّمــا َيْنَهــاُكُم اللَّــُه َعــِن الَّــِذيَن َقــاَتُلوُكْم ِفــ  الــدِّي َوتُْقِســُطوا ِإَل ِن َوَأْخَرُجــوُكم مِّ
َيـا َأيُّهَـا  : وقولـه تعـالى  . ِدَيـاِرُكْم َوَظـاَهُروا َعلَـى ِإْخـَراِجُكْم َأن َتَولَّـْوُهْم َوَمـن َيتَـَولَُّهْم َفُأْوَلئِـَك ُهـُم الظَّـاِلُمونَ 

ُكْم َأْوِلَيـاء ـنُكْم َفِإنَّـُه   : آيـة آخـرىوقولـه تعـالى مـن   . الَّـِذيَن آَمُنـوا اَل َتتَِّخـُذوا َعـُدوِّي َوَعـُدوَّ َوَمـن َيتَـَولَُّهم مِّ
أي مــن جملــتهم، وحكمـــه ، َفِإنَّـــُه ِمــْنُهْم   : ، وقــد ذكــر األئمــة المفســـرون أن معنــى قولــه تعــالى ِمــْنُهْم 
 .حكمهم

فيعلم من جميع ما قدمناه من األسباب والنتائج واألقوال واألحكام والفتاوى أن بائع األرض لليهود ف  
فلسطين سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة وأن السمسار والمتوسط ف  هذا البيع والمسهل له والمساعد 

ليهم، وال يدفنوا ف  مقابر عليه بأي شكل من علمهم بالنتائج المذكورة، كل أولئك ينبغ  أن ال يصلى ع
المسلمين، ويجب نبذهم، ومقاطعتهم، واحتقار شأنهم ،وعدم التودد إليهم، والتقرب منهم، ولو كانوا آباء أو 

ْخَواَنُكْم َأْوِلَياء َإِن اْسَتَحبُّ : أبناء أو إخوانًا أو أزواجاً  وْا اْلُكْفَر َعَلى َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَتَِّخُذوْا آَباءُكْم َواِ 
ْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم  اإِليَماِن َوَمن َيَتَولَُّهم مِّنُكْم َفُأْولَـِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن  ُقْل ِإن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَنآُؤُكْم َواِ 

َن الّلِه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد َوَعِشيَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساكِ  ُن َتْرَضْوَنَها َأَحبَّ ِإَلْيُكم مِّ
 .  ِف  َسِبيِلِه َفَتَربَُّصوْا َحتَّى َيْأِتَ  الّلُه ِبَأْمِرِه َوالّلُه اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقينَ 

ن السكوت عن أعمال هؤالء والرضا به مما يحرم قطعاً  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا ِلّلِه َوِللرَُّسوِل  :هذا وا 
َواتَُّقوْا ِفْتَنًة الَّ ُتِصيَبنَّ   ِإَذا َدَعاُكم ِلَما ُيْحِييُكْم َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِه َوَأنَُّه ِإَلْيِه ُتْحَشُرونَ 

ًة َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َشِديُد اْلِعَقابِ الَِّذيَن َظَلُموْا ِمنكُ   ْم َخآصَّ
 .وجعلنا اهلل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فإنه موالنا وهو نعم المولى ونعم النصير

 هــ 7151شوال سنة 21تحريرًا ف  
 م7615كانون الثان   26
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 ( 6)ملحق رقم 

 13911فتوى علماء األزهر سنه 
 

حيث قام علماء األزهر بتوجيه ندائهم إلى أبناء اإلسالم بوجوب الجهاد : م 7641األزهر عام  فتوى علماء
م 7641/ 77/ 26إلنقاذ فلسطين وحماية األقصى، وذلك بعد قرار الجمعية العموميَّة لألمم المتحدة ف  
( 29)ى هذه الفتوى والذي يقض  بإقامة دولة يهوديَّة وأخرى فلسطينيَّة على أرض فلسطين، وقد وقَّع عل

الشيـخ محمـد حسـنين مخـلوف، والشيخ عبد المجيد سليم، والشيخ : عالمًا من علماء األزهر، كـان مـنهـم
 .محمود شلتوت، والشيخ محمد دراز، وغيرهم من أهل العلم والفضل والدين

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الطغيان عل  فلسطين و فيها المسجد االقص  يا معشر المسلمين قض  األمر و تألبت عوامل البغ  و 
 .. -صلى اهلل عليه وسلم  -اول  القبلتين و ثالث الحرمين و منته  إسراء خاتم النبيين 

قض  األمر و تبين لكم ان الباطل ما زال ف  غلوائه و ان الهوي ما فتئ عل  العقول مسيطرا و ان 
و اال تنظيم للظلم و اإلجحاف و لم يبق  بعد اليوم الميثاق الذي زعموه سبيال للعدل و االنصاف ما ه

صبرا عل  تلكم الهزيمة الت  يريدون ان يرهقونا بها ف  بالدنا و ان يجثموا بها عل  صدورنا و ان يمزقوا 
 ..بها أوصال شعوب وحد اهلل بينها ف  الدين و اللغة و الشعوب 

هو قرار باطل جائر ليس له نصيب من الحق وال  ان قرار هيئه األمم المتحده قرارا من هيئه ال تملكه و
العدالة ففلسطين ملك العرب و المسلمين بذلوا فيها النفوس الغالية و الدماء الزكيه و ستبق  ان شاء اهلل 

اذا كان ان ينازعهم فيها او يمزقها و حد كائنا من لمين رغم تحالف المبطلين و ليس ألملك العرب و المس
صدوا بالسوء من قبل هذه االماكن المقدسه فوجدوا من ابناء العروبه و االسالم قساورة كان البغاه العتاه ق

دراغم زادوا عن الحم  و ردوا البغ  عل  اعقابه مقلم االظفار محطم االسنه فان ف  السويداء اليوم رجاال 
 ..قلب ينقلبون و ف  الشري اسادا و ان التاريخ لعائد بهم سيرته االول  و سيعلم الذين ظلموا أي من

لقد اعذرتم من قبل و ناضلتم عن حقكم بالحجه و البرهان ما شاء اهلل ان تناضلوا حت  تبين للناس وجه 
الحق سافرا ولكن دسائس الصهيونيه و فتنتها و اموالها قد استطاعت ان تجلب عل  هذا الحق المقدس 

ناق فاذا بكم تقفون ف  هيئه االمم بخيلها و رجلها فعميت عنه العيون و صمت االذان و التوت االع
وحدكم و مدعوا نصره العداله يتسللون عنكم لواذا بين مستهين بكم و ممارء العدائكم و متستر بالصمت 
متصنع للحياد فاذا كنتم قد استنفذتم بذلك جهاد الحجه و البيان فان وراء هذا الجهاد النقاذ الحق و 
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موعه تدفعون به عن كيانكم و مستقبل ابنائكم و احفادكم فزودوا حمايته جهادا سبيله مشروعه و كلمته مس
َفْلُيَقاِتْل ِف  َسِبيِل الّلِه الَِّذيَن  :عن الحم  و ادفعوا الذئاب عن العرين و جاهدوا ف  اهلل حق جهاده 

َأو َيْغِلْب َفَسْوَف ُنْؤِتيِه َأْجرًا َعِظيمًا الَِّذيَن آَمُنوْا َيْشُروَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا ِباآلِخَرِة َوَمن ُيَقاِتْل ِف  َسِبيِل الّلِه َفُيْقَتْل 
َد الشَّْيَطاِن َكاَن ِن ِإنَّ َكيْ ُيَقاِتُلوَن ِف  َسِبيِل الّلِه َوالَِّذيَن َكَفُروْا ُيَقاِتُلوَن ِف  َسِبيِل الطَّاُغوِت َفَقاِتُلوْا َأْوِلَياء الشَّْيَطا

 .َضِعيفاً 
و االسالم خذوا حذركم فانفروا ثباتا او انفروا جميعا و اياكم ان يكتب التاريخ ان العرب يا ابناء العروبه 

 ..االباه االماجد قد خروا امام الذل ساجدين او قبلوا الذل صاغرين 
 ..ان الخطب جلل و ان هذا اليوم الفصل وما هو بالهذل 

سه و ماله ما يرد عن الحم  كيد فليبذل كل عرب  و كل مسلم ف  اقص  االرض و ادناها من ذات نف
سدوا عليهم السبل و اقعدوا لهم كل مرصد و قاطعوهم ف  تجارتهم و ... الكائدين و عدوان المعتدين 

 ...معامالتهم 
واعدوا فيما بينكم كتائب الجهاد و قوموا بفرض اهلل عليكم و اعلموا ان الجهاد االن قد اصب  فرض عين 

ِإنَّ  ..ان من يتخلف عن هذا الواجب فقد باء بغضب من اهلل و اثم عظيم عل  كل قادر بنفسه و ماله و
ُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْيِه الّلَه اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم ِبَأنَّ َلُهُم الَجنََّة ُيَقاِتُلوَن ِف  َسِبيِل الّلِه َفَيقْ 

ِه َفاْستَْبِشُروْا ِبَبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز َحّقًا ِف  التَّْوَراِة َواإِلنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن اللّ 
فان كنتم بايمانكم قد بعتم اهلل انفسكم و اموالكم فهاهو وقت البذل و التسليم و اوفوا بعهد اهلل  اْلَعِظيُم 

كم هذه عل  اعداء يوف  بعهدكم و ليشهد العالم غضبتكم و الكرامه و زودكم عن الحق ولتكن غضبت
الحق و اعدائكم ال عل  المحتمين بكم ممن له حق المواطن عليكم و حق االحتماء بكم فاحذروا ان تعتدوا 

 ...عل  احد منهم ان اهلل ال يحب المعتدين 
اهلل معكم المؤمنين الجهاد الجهاد الجهاد و  ىمشرق و مغرب بالكلمه المحدده ال ولتتوالد االصداء ف  كل

... 
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 ( 9)ملحق رقم 

  1فتوى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين
 .وقد وقع على الفتوى ثالثة وستون عالمًا من ثمانية عشر دولة 

 
الحمد هلل الذي أسرى بعبده لياًل من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى، والصالة والسالم على من ُأسري 

فيها للعالمين، قبلة المسلمين األولى وأرض األنبياء ومهبط الرساالت، وأرض به إلى األرض المبارك 
الجهاد والرباط إلى يوم الدين، وعلى آله األخيار وصحبه الذين عطروا بدمائهم الزكية تلك األرض الطيبة 

دسه بالشرك حتى أقاموا بها اإلسالم، ورفعوا فيها رايته خفاقة عالية، وطردوا منها أعداءه الذين دّنسوا ق
 :والكفر وعلى الذين ورثوا هذه الديار فحافظوا على ميراث المسلمين، ودافعوا عنه بأموالهم وأنفسهم، وبعد

فإن مهمة علماء المسلمين وأهل الرأي فيهم أن يكونوا عصمة للمسلمين، وأن يبصروهم إذا احتارت بهم 
 .السبل وادلهّمت عليهم الخطوب
ثيقة نعلن للمسلمين ف  هذه الظروف الصعبة أن اليهود هم أشد الناس عداوة ونحن الموقعين على هذه الو 

للذين آمنوا، اغتصبوا فلسطين واعتدوا على حرمات المسلمين فيها، وشّردوا أهلها، ودنسوا مقدساتها، ولن 
 .يقّر لهم قرار حتى يقضوا على دين المسلمين، وينهوا وجودهم ويتسلطوا عليهم ف  كل مكان

لن بما أخذ اهلل علينا من عهد وميثاق ف  بيان الحق أن الجهاد هو السبيل الوحيد لتحرير ونحن نع
فلسطين، وأنه ال يجوز بحال من األحوال االعتراف لليهود بشبر من أرض فلسطين، وليس لشخص أو 

 .جهة أن تقر اليهود على أرض فلسطين أو تتنازل لهم عن أي جزٍء منها أو تعترف لهم بأي حق فيها
َيا َأيَُّها  :إن هذا االعتراف خيانة هلل والرسول ولألمانة الت  وّكل إلى المسلمين المحافظة عليها، واهلل يقول

وأي خيانة أكبر من بيع [ 21:األنفال]   الَِّذيَن َآَمُنوا اَل َتُخوُنوا اللََّه َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ 
 .مقدسات المسلمين، والتنازل عن بالد المسلمين إلى أعداء اهلل ورسوله والمؤمنين

إننا نوقن بأن فلسطين أرض إسالمية، وستبقى إسالمية، وسيحررها أبطال اإلسالم من دنس اليهود كما 
 حررها الفات  صالح الدين من دنس الصليبيين، ولتعلمن نبأه بعد حين، وصلى اهلل على عبده ورسوله

 .محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  (9) رقم ملحق

  الهاشمية األدرنية بالمملكة العام االفتاء دار - اإلفتاء مجلسل 1 (13) : رقم قرار
 "إسرائيل" لـ عاصمة القدس بجعل القاضي األمريكي الكونجرس مجلس قرار حول

  

 :وبعدالحمد هلل، والصالة والسالم على رسوله األمين، محمد وآله، 
، الذي ينص على اعتبار مدينة القدس الموحدة (719: )فباإلشارة إلى قرار مجلس الشيوخ األمريك  رقم

 .، ويجب أن تبقى كذلك"إسرائيل " عاصمة لدولة 
" فقد فوجئ العالم اإلسالم  بقرار مجلس الكونجرس األمريك  الذي يعلن ضم القدس موحدة تحت سلطة 

ن مجلس اإلف"إسرائيل  تاء ف  المملكة األردنية الهاشمية إذ يعلن استنكاره الشديد لهذا القرار الذي ، وا 
يتنافى مع حقوق اإلنسان، والمبادئ الت  َبشََّر بها أنبياء اهلل الت  تحرم الظلم والعدوان واستغالل األرض 

 .والمقدسات ودور العبادة
صارًخا على عقيدة كل مسلم ف  األرض، إن قرار الكونجرس األمريك  القاض  بضم القدس يشكل عدواًنا 
ف  أرضنا المحتلة فلسطين،   "إسرائيل: "وتعتبر الواليات المتحدة شريًكا ف  الظلم والعدوان الذي تمارسه

ن قرار الكونجرس يتنافى مع العقائد والقيم الت  بشر بها أنبياء اهلل ورسول اإلسالم محمد صلى اهلل عليه  وا 
لمرسلين، وهو األمين على إرث األنبياء، والوارث لرساالتهم جميًعا إلى قيام الساعة، وسلم، خاتم األنبياء وا

 .بالعدالة والرحمة واحترام األديان جميًعا
ومن الجدير بالذكر أن القدس الشريف جزء من عقيدة كل مسلم، يحافظ عليها كما يحافظ على دينه، 

 :لألسباب التالية
األقصى بعقيدة المسلمين باعتبارها أرض اإلسراء والمعراج الت  ترتبط القدس الشريف ومسجدها  -7

 .اختارها من بين بقاع األرض، مسرى لنبيه صلى اهلل عليه وسلم، ومنطلًقا لمعراجه
وألنها القبلة األولى الت  كان يتوجه المسلمون إليها ف  صلواتهم قبل الهجرة، وهم ف  مكة المكرمة،  -2

 .لمدة ثمانية عشر شهًراثم ف  المدينة المنورة، 
وألن مسجدها األقصى أحد المساجد الثالثة الت  ُتشُد إليها الرحال، امتثااًل لقوله صلى اهلل عليه  -1

ِد ْسجِ اَل ُتَشدُّ الرَِّحاُل ِإالَّ ِإَلى َثاَلَثِة َمَساِجَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم، َوَمْسِجِد الرَُّسوِل صلى اهلل عليه وسلم، َومَ : )وسلم
 . (اأَلْقَصى
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ولما أخبرنا به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن فضيلة السكنى ف  بيت المقدس وما حولها، قال  -4
ال َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن ُأمَِّت  َعَلى اْلَحقِّ َظاِهِريَن، َلَعُدوِِّهْم َقاِهِريَن، اَل َيُضرُُّهْم َمْن : )صلى اهلل عليه وسلم

: َوَأْيَن ُهْم؟ َقالَ ! َيا َرُسوَل اللَّهِ : ؛ َقاُلواَكَذِلكَ  َما َأَصاَبُهْم ِمْن أْلَواَء، َحتَّى َيْأِتَيُهْم َأْمُر اللَِّه َوُهمْ  َخاَلَفُهْم ِإالَّ 
 (ِبَبْيِت اْلَمْقِدِس، َوَأْكَناِف َبْيِت اْلَمْقِدسِ 

لخليفة الراشد عمر بن الخطاب ومنذ أن استلم مفاتي  القدس الشريف ا -وكان المسلمون عبر التاريخ  -5
األمناَء على فلسطين والقدس الشريف، الذين حفظوا ألهل األديان األخرى حرية العقيدة  -رض  اهلل عنه 

والعبادة، وال تزال كنيسة القيامة ف  القدس الشريف والكنائس األخرى قائمة عبر العصور، تشهد لعدالة 
 . يمسهم أذى، وال ينالهم ظلماإلسالم ورعايته لدور العبادة وأهلها، ال

ن العدوان الذي قامت به السلطات  -9 المحتلة لفلسطين والقدس الشريف، وعلى دور " اإلسرائيلية " وا 
العبادة، والمسجد األقصى، بالحفريات، ومصادرة الكثير من أوقافه، كوقف المغاربة، ومصادرة األراض  

ألعظم  -ل واألطفال والنساء والشيوخ، لمطالبتهم بحريتهم والعقارات، وهدم بعضها، واالعتداء على الرجا
 .واهلل تعالى أعلم. شاهد على انتهاكهم لحقوق اإلنسان والحرمات اإلنسانية
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  1 (1)ملحق رقم 

 وى الشيخ بن باز رحمه اهللفت
 
بها من خواص المسلمين هناك،  لقد ثبت لدينا بشهادة العدول الثقات أن االنتفاضة الفلسطينية والقائمين 

وألن الواجب عليهم الدفاع عن دينهم وأنفسهم وأهليهم  اليهود، وأن جهادهم إسالم ؛ ألنهم مظلومون من
خراج عدوهم من أرضهم بكل ما استطاعوا من قوة وقد أخبرنا الثقات الذين خالطوهم ف  . وأوالدهم وا 

رصهم على تطبيق الشريعة اإلسالمية فيما بينهم جهادهم وشاركوهم ف  ذلك عن حماسهم اإلسالم  وح
فالواجب على الدول اإلسالمية وعلى بقية المسلمين تأييدهم ودعمهم ليتخلصوا من عدوهم وليرجعوا إلى 

ِجُدوا ِفيُكْم ِغْلَظًة َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َقاِتُلوا الَِّذيَن َيُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْليَ     :بالدهم عمال بقول اهلل عز وجل
اْنِفُروا ِخَفاًفا َوِثَقاال َوَجاِهُدوا ِبَأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِسُكْم ِف  َسِبيِل    :، وقوله سبحانه  َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقينَ 

َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِتَجاَرٍة تُْنِجيُكْم َيا   : ، وقوله عز وجلاللَِّه َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُمونَ 
ْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدوَن ِف  َسِبيِل اللَِّه ِبَأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِسُكْم َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم إِ  ِمْن َعَذاٍب َأِليمٍ 

ْوُز ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر َوَمَساِكَن َطيَِّبًة ِف  َجنَّاِت َعْدٍن َذِلَك اْلفَ  َيْغِفْر َلُكمْ  َتْعَلُمونَ 
ثيرة وص  واآليات ف  هذا المعنى ك .  َوُأْخَرى ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر ِمَن اللَِّه َوَفْتٌ  َقِريٌب َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنينَ  اْلَعِظيمُ 

 .  جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم  :عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أنه قال
وألنهم مظلومون فالواجب على إخوانهم المسلمين نصرهم على من ظلمهم؛ لقول النب  صلى اهلل عليه 

انصر  : عليه وسلممتفق على صحته، وقوله صلى اهلل .  المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه  :وسلم
تحجزه عن الظلم : يا رسول اهلل نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: قالوا. أو مظلوماً  ظالماً  أخاك

 .واألحاديث ف  وجوب الجهاد ف  سبيل اهلل ونصر المظلوم وردع الظالم كثيرة جدًّا.  ( فذلك نصرك إياه
وف  غيرها على عدوهم وأن يجمع  فلسطين اهلل ف فنسأل اهلل أن ينصر إخواننا المجاهدين ف  سبيل  

كلمتهم على الحق وأن يوفق المسلمين جميًعا لمساعدتهم والوقوف ف  صفهم ضد عدوهم وأن يخذل أعداء 
 .اإلسالم أينما كانوا وينزل بهم بأسه الذي ال يرد عن القوم المجرمين إنه سميع قريب
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الشبكة "يشبه االستهانة بدور " بالسياحة الدينية الراشدة"إّن االستهانة 

مثل هذه السياحة يمكن أن تكون  من الزمن، ألن   قبل عقد  " العنكبوتية
وسيلة فاعلة ومباشرة في معركة القدس إذا نجح العلماء في إدارتها، 
ويمكن أن تكون أيضا من أهم وسائل تحرير المدينة المقدسة، ألن  كل  

لن ينتهي دوره بعودته إلى بالده،  -ا ا كان أو مسيحي  مسلم   -" سائح"
من هؤالء اإلخوة إلى سفراء  كبير   ل عدد  فقد رأيت بعيني كيف تحو  

ناجحين ما زالوا إلى اليوم يقومون بدورهم في نصرة القدس 
 ..والمقدسات كل بطريقته

دورا " السياحة الدينية"خي القرون الوسطى كيف لعبت اسألوا مؤر  
نحو بيت " الحمالت الصليبية"ا في تعبئة وتحريك ما عرف بـ ساسي  أ

 . اهـ الدكتور حسن خاطر!!.."المقدس والشرق عموما
لئن ابتكرت العقلي ة األصولّية ذات يوم  دليل اإلجماع بغية توجيه النظر 

في النوازل العاّمة التي تعّم بها البلوى ولم تشملها نصوص المي  اإلس
الكتاب أو السّنة الصحيحة بحكم مباشر، ولئن الذ القّراء األو ل 

بذلك الدليل لبيان حكم الشرع في النوازل ( الفقهاء والمحّدثون)=
العاّمة بحسبانه الدليل األليَق واألسد  واألقوَم، لذلك، فإّن زيارة القدس 

ّل االحتالل ـ تعّد نازلة عاّمة تتجاوز االجتهادات الفرديّة، وتسمو في ظ
على التحليالت الفرديّة العاطفّية، والنظرات الجزئّية الضّيقة، 

ستوجب اجتهاد ا جماعي ا يتكامل فيه الدينّي والسياسّي، ويتعاضد في وت
تشّكله النظرّي والعملّي، ويتجانس في تحليله الفقهّي والفكرّي 

محّل بعُد يغدو ياسّي واالجتماعّي واالقتصادّي وصوال  إلى حكم  سالو 
إجماع  معاصر معتبر  يمّكن اإلنسان المسلم العادي من تمثّله والعمل 

 !به في أمن  وأمان
ما جادت به قرائح األفراد من فتاوى محّرمة أو مبيحة للزيارة إن  

من كان إلزام غيره  ليست ملزمة إال على أربابها، وال يجوز ألحد كائن ا
ـ نقال  وعقال  ـ اإلنكار  وى المحّرمة أو المبيحة، كما ال يجوزبتلك الفتا

على المخالف فيها بتأثيمه، أو تجريمه، أو تخوينه، أو تعميله، أو 
 !!تطبيعه
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  الدراسة تقديم
على ذلك العبد الذي أسرى به ربُّه من المسجد الحرام األتمان واألكمالن الحمد هلل والصالة والسالم 

آله األطهار، وصحبه األخيار، والسائرين على ، و هليريه من أيات الذي بارك حولهإلى المسجد األقصى 
  ،على دربه إلى يوم القرار، وبعد

الفقهّية الفتاوى ما فتئت فهذه ُورْيقات  متواضعات  نسجنا خيوطها، وأحكمنا حلقاتها حول نازلة معاصرة 
ساحة الفكريّة بل ما برحت ال، هاالشرع الحنيف في حكمبيان  تتضارب وتتصارع فياالجتهاديّة واألفهام 

المقاصد والغايات، وربما الذ النوايا و ا تتهّم فيه النيات، ويشّكك فيه في شهد سجاال حاد  توالسياسّية 
 !!بعض  بتأثيم المخالف، وتجريم الرأي اآلخر

، وبين المفّكرين والساسة من ضم ذلك الصراع المحتدم بين المخفي و  تفقهة المعاصرين من جانب 
 سد والتوجّ التردّ الحيرة و من  حالة   في أرجاء المعمورة يعيش اإلنسان المسلم العاديّ جانب آخر، 

 ا  حاول جاهديسعى إلى كسبه في صّفه، و من المتنازعين ـ فقهاء وساسة ـ يق يفر  إّن كل   إذ، فوالتخوّ 
وما انتهى إليه من حكم إن إيجاب ا أو ندب ا كون الصواب كّل الصواب فيما جادت به قريحته، في  إقناعه 

وما فيما توصل إليه من رأي، بل إّن بعضا منهم يختلف إلى كون الحّق كّل الحّق ، أو تحريم ا أو إباحة
 ،   !!قيد أنملةالحيدة عنه ألحد  من الخلق وال يجوز ترجح لديه من فهم 

ولقد أمضيت ردح ا من الزمن متأّمال  فيما طرح وال يزال يطرح من رأي إزاء هذه النازلة، حتى إذا ما قّرر 
المسؤولّية األصولّية الجاثمة على  ، استشعرنامجمعنا المبارك ـ موفـّق ا ـ طرحه للنظر العلمّي الجاّد الهادئ

في الفكر األصولي  ا بكون هذه المسألة إيمان ا من  فيما اختلف فيه القوم الصدر، وقررنا اإلدالء بدلوينا 
مكان فيها تنوع األفكار، وال تقبُل اختالف األنظار، و تنفتُح على لتعّدديّة الرؤى، و  مسألة اجتهاديّة تسعُ 

تلك ال  وتقدير ا لإجالنكار، أشكال اإل كل   للتأثيم أو التجريم، بل يرفض زادنا الفقهيّ في إرثنا األصولّي 
وهي ال إنكار في مسائل االجتهاد، وال تأثيم ،التي قّررها العاِلمون المحّققون اعدة الرصينة  الرشيقةالق

 ! وال تجريم في المختلف فيه
 اإلنسان المسلم المعاصرالذي يحاصر  في تخفيف حالة الرهق الفكريّ هذه الوريقة إنّنا نأمل أن تسهم 

التخّير ـ على بصيرة ـ بين تلك الرؤى واألنظار حسن على نطمح في أن تعينه أنّنا كما إزاء هذه النازلة،  
عنينا في أوله ثالثة مباحث،  ةرأينا أن تحتضن هذه الوريقو ، التي جادت بها قرائح المعاصرين واألفكار

النازلة، وأما في آلراء الواردة هّم ارض مقتضب  ألبتحرير محّل النزاع، وتصدينا في المبحث الثاني لع
في ضرورة االنطالق من منهجّية علمّية ، فقد خصصناه لبيان وجهة نظرنا األصولّية المبحث الثالث

تلتفت إلى ، و ه الساميةمقاصدتعتد بالعاّمة، و الشرع أصول رصينة تقوم على مرتكزات أساسّية تلتزم ب
النازلة العاّمة التي نحسب أنّها تسمو الوصول إلى رأي سديد رشيد  في هذه ، أمال  في األفعال مآالت

على االجتهادات والفتاوى الفرديّة، وتتجاوز االنطباعات العاطفّية، ويتطلب بيان حكمها تكامال  ضروري ا 
ا بين الدينّي والسياسّي، وبين اال وبين النظرّي فقهّي، واالجتماعّي وبين الفكرّي والقتصادّي رشيد 

  . والعمليّ 
اصرون فرادى هذه النازلة جانب التحليل والتفصيل، فإّن ما توّصلوا إليه من رأي يعّد لئن أوسع معإي، 

بتأثيم  أو تجريم أو لهم أو اإلنكار على المخالف حمل الناس عليها، هم فتاوى غير ملزمة، وال يجوز ل
مادام مخلصا هلل كّل مصيب ومأجور و اهلل، وجه ، وكّل يريد فكلٌّ على هدى  تخوين  أو تعميل أو تطبيع، 

 ! في اجتهاده
إن نريد واهلل نسأل أن يوفقنا إلى السديد من اآلراء، والوجيه من األفكار، والرشيد من الرؤى واألنظار، 

 . إال اإلصالح ما استطعنا، وما توفيقنا إال باهلل، عليه توكلنا، وإليه ننيب
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 األول المبحث

مات: النزاع محل   تحرير في  وممه دات مقد 

ددقاعار اددم ، اب ددمل،فام   دد ار ألدد ،ا ا قم الانبم ئق  قاالارصيقانألققمابإلقًبماٌص اذاكقددًا قاقددقلاالددماباألصدد انق اددملالى ابءٍدد اٌصدد اصدده، امددمل ياٌددرا اددم، فاّن  ً ا.اٌصي ابءٍ ابٌ بق، بانأى احٍم اقبمابا ام،ارأل
نابايدممانرردق،سماب ادقأًاب قاد الانننق،اٌص ال بفام   نقا ملىااىامنه ًانيدقىانههدنا نمل دقالابانق ادناب  مودّم

نذادكااظم ابالح اللاباغقص ان حملرملاحمم ابخلالفانبانرب اننياالماباألص اب ألقادملررالاحٍد ا صدكابارردق،سم
ً ّقتااوقسمخساّراخاللا ا:ّق

لااى ا رددق،سماب اددقأًاب قادد الاقددًا قانحددًر  قاالددماباألصدد ا ألصدد اخالم ددقاّأل دد  بانددنياالاا:المقّدمــة األولــى
ادانددًايمااّشددملن ياااّددملياب اددما ادااددص ابياٌصيدد انلادد انوددص   لابءددًراابادد فاب لددقاٌصيدد اباشددي قىاقمادد 

ً ا:اناخملهددد ااادددحقناباادددنر ّادددقأًفالددد بفاباملحدددقلالالالالاةالةدددناّادددقهًفاب ادددقأًابءدددملبمفانااالا شددد
اا.اب اقأًاب قا نا

ا اًّقااملحي قال بابءًراالى ا  ً اباملحقلالالال  اب اقهًابا الةدنٌص ا بأل قادانبضح قادبالًّادارأل  ً ي ناص اّشملٌن
دقى االاكدم ا اافاكمدقّ  ا اًّدقاادملحي قادبالًّ  ً ادارألد اباملحدقلالالا صدكاب ادقهًابا الةدنااّدمل باٌصد اادااادقان   ً كدمىاصد ً  ّنددًنن قالايدد ابٌ بددق، بانددأى ا ان دد لنددقاحيمددماٌصدد ا اندداملبدّددملاب ددفانب انانددبألأااضددًبد ابانهددهاٌددراصدده،ااّددملي

ا.بانًناجلمصناّراباقملبئرابءقاي ناب ق ألناّرال،بدسمابامهمن
الاباٍ دقنانباادنناا:المقّدمة الثانية ه اخدق ش اصدمٌل الا ألص اخالم قاننياب  لقهنانب اماي نالاب ألدًبما د ش

ً ااصألمممانبإلطالقابامب،دررا دقىاباد فاانادبنااند اامانقانقانابنااصم دقطبنيومب،الابخلطقنابانبمف اّقي  صّر
اباملحقل  ً دقىفامهدماّمه د الالاممقارألينااى ابخلطقنابانبمف اباشملرفافاراح امي اص ٌقمٌّالاب صد ق انب ّ 
ّ ناب ادصمنيالاكدم ا ٍدقىاودمب،ااٌق دقىاّن اما(اب ادحقن)=حقضدملرراٌندًان،ندابخلطدقنابانبدمف ااكدق مباّ 

نددقالدد ب)=نألددًاذاددكانهددًنبا اكددق مبادبخددمابي،بضددهابالصاددطيني نفااماكددق مباافانوددمب،(ّددرابا ددقنألنيالالارّم
قىاّألني  ا اباملحقلاغرياّقي ًانّر  ً قىانلاكماب حمبلافانمارشمل الاكم اخق،ههقفاكمقااى اص ا!اّ 

ابانبدمف اا:المقّدمة الثالثة ظدين ابا بدمتفانباًالادنفانكدقىاظدين االاخالفاننياالماباألص انق امانأى ابان   ً  فان،هدقامهد الخدملاّند اباندًناٌندًاّدراردملىافانظين اباًالانا ى ادالا  اٌص اب ألد اب دملبداّند ال مدمااك دملاّدراّألد فالذاقدًابا بمتاحبابق  اخ الحقد احيمددماٌصدد ابودد حبقنارُلهُ اّن ابامهمُناٌنًاّرارأل  ابانههاٌدراصده،ااّدمل بان د اٌصدد اكددمىااقددملبئراحقاي ددناّ ألددًدسماحددًااضددًبد فانامهددمدااى ابانهددهالاباددن    ددًل 
ا.اباررق،سمااّملباّا حبقالذاررت باٌصيهقاةمبنفانالاررت باٌص ا ملكهقاٌققن

ابانبددمف اباشددملرفاراددلاااله هددقدالاةبم دد ااص أكددًاّددراّددًىااددح نا ددقاٌصدد الدد بفامدد ى الدد باباددن   لدد رراا اددب  الالاّاددً، فاكمددقاراددلاااله هددقدالادالا دد اارتهدديحاّألدد اّددراب ألددق ابادد احي مصهددقفانكددالن أويا 
اندددقنااف اّنهمدددقالنقدددق، اٌصددد اّملب دددبا  ً ادددملفانالارادددح ا حدددًاوددد ً اباله هدددقدرراّشدددملن الاكدددم اٌادددمل اّن اّرادبئملسمابانر الالادبئملسماباقطدلاّدقدبمابانام اكمقاناص نقفانن ألبريالخملاالاراحا ح  قمال بابان  

ا.اباشمل ا لا اا،بد اظنيًّقاةبم  قاندالان ا
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اكمددقاراددلاااله هددقداالا ألصدد اخالا:المقّدمــة الرابعــة م ددقانددنياحمق قددهاب  لقهددنانب اددماي نانددأى الدد باباددن  
ارام ي اباألقِاممىانق املانقاله هقدالالقيقاب نقطا باننملف الاةبم  اندالا  فام    ارنل حااله هقداةقاا 

اداميبقد ابا.."با فاٌمل م ابإلّقماباشقطيبانأىا ه  ادانًايصد اباشدمٌل ه   أليدنيانندملالار بد ابءٍد اهً،كد اباشدمٌل
ااف1"..حمص   اّدراّألد الانلد باباله هدقدالدماباد فارألدملفابايدممانقاله هدقدابا نررصده فانردملبداند اباله هدقدالا نرردماّدقادل  ن ألبدريالخدملفاردملبداند اكاباله هدقدالق دقابن هدًاّدراّدًىانبقدلاّدرابامبقألدقتفاناٌصي ابان  

انا اب ا لقداّرابان   اباملحدقلالالاب ادقهًابا الةدنالابامبقدلالٍّق ي نا طبيقاب ملبدابإلهله   ً لمابود حبقناصد
 .ابا فا أليشامي 

ابانبمف اباشملرفاومب،الاةبم د اانا نننق،اٌص ال بفام    ااٍرا قملرملاباقملانأى اباله هقدارغش ال بابان  
ً ااىارلددملغاٌصدد اغددري اّددقارددرته حالادالا دد اانالا طبيقدد فاممددقارألدديناكم دد اّاددأانابه هقدر دد ناالارنبغددها حدد

ااناٌددًماهقلرر  دد ا ددقارن هددهالايدد اّددرا قددًرملااصمبقددلاّددراحيددااهقلرر دد اا طبيددقاباددن   اًردد اّددرابه هددقدفاّن
امي  ا.اا نررمابان  

اا:المقّدمــة الخامســة نقن ٍددق،اذاددكاباددًايماب موددممانددًايمااددئراهددقدتاقملحيددناباألقصي ددناب اددماي ناذبتارددمم 
دددناباددد ا ألددد  ا دددقابابصدددمىانعا ابإلمجدددقا  ّ ان ادددًرًابامل ردددنابإلودددالّي نالاباندددمب لاباألق فااناضبطاحمٍ فانائراالذابااقدسماباقدمل ب،اب ن لاا مهيددد ابانندددملابإلودددالّه  ةمى)= شمصهقا ام اباٍ قنااناباان نابااحيحنانبيقىانبف   ً  ابادًايماب نمدقانب ودص اّ ناحبادبق نًايمابإلمجق اابيقىاحٍ اباشمل الابانمب لاباألق(ابالقهق،انبحمل

ّ دنا  قأدقن ادانقّ يق  ددا صدكا ا ق ادناٌق  ً اباملحدقلالاظدم ابالحد اللادا ألد  ً انب قممفام ى ال  ابانق ادناداصد  ً با ألقّدددماراددد مهبافاناباألقطلي دددنفانبانندددملبتابجلرئي دددنابا دددي قنبالملدر دددنابال طبقٌدددقتاباش ادددي نفانبا حصددديالتانب و
ص ابانندملف انباألمصده فانر قأدق ساميد انباايقوه ااًرين ار ٍقّمامي اباابه هقد بامجقٌيًّقّألهقا  ٍ انبالق ادددقدف اب طالق دددقاّدددرا ألددد  ،اب لدددملبدابالقهدددق،اانابااقودددنانبيدددقىاحٍددد افانر ألقضًالا ش انبالٍدددملف انباله مدددقٌه  ّ نبالقهددده  ا.اباشمل الال  ابانق اناباألق

دانبغهااىارنب قاٌرا، ردنابه هقدر دنامجقٌي دنا  قأدقن ان أويا قاٌصي فام ى انيقىاحٍ اباشمل الال  ابانق انار
باننملسماباله هقدر نابا قصيًر دنابحملدًندسماا نلد حاٌصد ا ألدقنىانةيدقا،صديًاندنيابالقهدق،انبااقودنفاكمقااوصلنقادا

ً  ا قارد   ابا مادمالايد اّدرا،افاٌد اذادكابا ٍقّدمانبا ألدقنىارنبغدهاٌد اننياب  قلانبامبقلفاّن اٌمصهش اقددن الاَّّو اددناباله هدددقدلالاقبمادد انباألمددماندد اةلاا،هددق،اب ألمدددم،سماباله هددقدابادد فاالاراددلابّددمل اّاددص ان ٍقّم 
ا قبصهق سمادان خال اناّق ن اداٌرامٍملاب ّ نان طصألقهتقاّن اب أل   ااا.اابجلمقٌه 

ّقتابخل  ً خنصدد الالا قملرددملاباقددملانددأى ابخلددالفانددنياالددماباألصدد ال ب،ا رددق،سماامددسٌصدد الددًفاّددرالدد  اب قدد
ابخ  ً اباقدًساباشدملرفااصادالسمالاب ادقأًاب قاد الاظدم ابالحد اللاباقدقئ ارألد دالابانندملاب ادم  ا الم دق ابانبدمف اباشدملرففانلدمابود حبقنا صدكابارردق،سمان دً قفالانبقدلالا طبيدقابا ققبادا اّدرابادن   ي ناباررق،سمفانالالا دًني  هقفامٍدالاذرنٍمدقانينه اامث نابخ الفيابالح اللاباققئ فاممقارأليناا   اايساب دملبدابإلهلده  لاّشملٌن

قابخ المه ارنحاملالاًّىا أةريابالح اللاٌص اماباننملاقًا قانحًر  قٌصيهمقاننياالاب ّملرراّ لقيا فانلمن 
 أهيدددماباألمدددمانقخلطدددقنابانبدددمف اباشدددملرفالالاحدددنيا نبلابالحددد اللانب دددًحق، فاممدددرا،اىا أهيدددما طبيدددقا

                                                           
 انقخ اق،ا164 ا1جا2م(ام4991نرينتفادب،اب ألملمنفاطبألناانالاٌقما)ب مبمققتالاااملاباشملرألنااصملحاباشيخادب، فانختملرجالنملبلي اّ، قىا:اب نملاا1
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ي قاّأل ددد  بفا ابالحددد اللاّق أل دددقاصدددمٌل  ً اٌددد اباملحدددقلالالاب ادددقأًااندددلابالحددد اللاممدددقارألدددينااى انهدددمدابادددن    ً صددد
ا.ا قا ب
فام   د االاّراعاردملا أهيدمااّقانا يًّقاّأل د  ب طبيدقابادن   اندقالح اللاّق أل دقاصدمٌل  ً اباملحدقلارأل د  ً فاننقا دق فامشد

نددًنن قالايدد ااٍددماّددراقددً،اٌصيدد  ٌ قاّن ٍددقىفانالامددملقالاالالاب اددقأًاب قادد اربقدد اّشددملن ددقىاّن لاكددماّ 
ا.اذاكاننياّقي ادبخمامصاطنيااناققدماخق،ههق

 اايساّراوًرًاباملاففانالاّرانهي اباننملااىاراأل ابّدمل انقا ن ههالالا قملرملاباقملانأ  ال  انالمسماباقملفا
اظدين اةبم  ددقاندالادن اافابّدملى،ا ٌصدد االالالخدملبجالدد بابالخد الفاّددرادبئدملسماباله هددقداب شدملن الا نرردما دد ش

انا(ابٌ بددق، المث ددق)=ن أةيمدد اا هددًاّ صدد اىارنٍددملاه هددًاٌصدد اهفانددمال  دد ا ددرابءيددًسماٌددرابجلددقد سماّألددني  اانبقددل
ااددد اشدددمل اب بدددق، ابفانبءدددقلااى ا(بٌ بدددق، اٌمددديال ا)=فاانا ألميصددد ا(بٌ بدددق، اخقئن دددق)=ختمرنددد ا  ً اكابن هدددًااٌددد

بٌص امملغاخطئ اداب  ط ،ادا  ً اى ابإل ٍدق،اٌصيد ايميدلااصدٍقا اممقارألينافانلمااهملاباله هقدفااهمل بانبح
ابٌ ًب، ااق،خ قاٌص ال  ً ابخلقاًاباًبئ رأل ا. باب بًاابإلوالّه 

ا.اابه هقدل الا نررماب ملبدابإلهله اّرابخلطقنابانبمف اباشملرفاوقئصنياب مالاباٍملميابااًبدانباملصقدنلذاب ّددددملاكدددد اكفانلددددماكدددد اكفامهصدددد  اننددددقااألددددملغاخالاددددناّددددقاب  هدددد الايدددد االددددماباألصدددد اب ألقاددددملنىالا
اا
ا

 ا
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 الثاني المبحث

   وتحليل عرض: واإلباحة التحريم بين االحتالل ظل في القدس زيارة

اباملحدددقلالالا  ً ّدددرا قمصدددناباقدددملااى امثدددنام دددقنىاّ  دددق،نناّن ألدددًدسماحدددقنلاا،نق دددقانيدددقىاحٍددد اباشدددمل الاصددد
ب اقأًاب قا الاضم،ابالح اللاباققئ فان رتبنحا صكابال قنىاننيام مىا مهباٌص اكدماّادص اقدقد،ا

ااباملحدددقلالالاب ادددقأًاب قاددد فا  ً ً اناصددد باملحدددقلالالاب ادددقأًاب قاددد ااّدددمل باّاددد حبقاام دددمىاةق يدددنا دددملىاصددد نًنن قالاي الاكماب حمبلفانمثنا لمل ماٌصد اب ادصمنياخدق،جابادًرق،ابالصادطينينا ردق،سماب ادقأًاةقا نام مىاّن اباملحقلالالاب اقأًاب قا اناٍدراالا مهبد اٌصديه افالنقاكام مىا،بنألناب قا فانا  ً  بيحااصماصمنياص
قابااقحنابإلودالّي ناب ألقادملسمفاناٍدماّنهدقانااىا ٍمىاال ابال قنىابا ا ألج ا   ابال قنىاب ،نألن ٍقدال

ا.اوققاا،نق مقابءقأجانب داناارتهيحهمقفان ألًابال مىابا قا نانباملبنألنااب ك ملاصهملسمانح دم، بفان ٍدقدبىااىا ٍم دقابال دمرنياباص دنياحقأقأهقانادا هق
نألملغاّص  اّقاب  ه الاي اققئصما صٍمقابال دمرنيااٌدينابال دمىاباد الدمل ماصدًانننق،اٌصي فام   نقاونٍ لها

مهص د الاظمابالحد اللفانبال دمىاباد ا بديحانشيدراصدًاباملحدقلاّدلانهدمدابالحد اللفاالالاب قا اباملحقل
ا:اننقالالاهنبقتاّقاب  ه الاي اباقمم

 : حتالشّد الرحال إلى المسجد  األقصى في ظل االتحريم : الرأي األول
الدد باباددملافا  ً اّددرابالقهددق،اب ألقاددملررفاكمددقارألدد ن،بنطددناٌصمددق،ار بنددق انألددأاَّّو اددقتابإلم ددق،ابجلمددقٌه فاكمقأمددلابابحددمزابإلوددالّي نانددق  لملاباشددملرففاب ك ددملاح ددم، بانصددهملسم الابااددقحنفانر بنددق امجددلياغددرياقصيددم 

ًك م،اباللدقداباألدق هااألصمدق،ااب ادصمنيفامصاطنيفانجلننالم ق،ابجلقّألنابإلوالّي نانغدر سمفانا نب  هد ام ديصناباد
اا انألنمبىاٌلق  احاقماباًررا اقي    ينا قًر نا، رنادالاحبا  داالام قنىا رق،سماباقًسانب ادقأًاب قاد صمٌل

لالاباقملانأى ال باباملافارألمدالالااك ملاّراا،نألنياٌقّقفانذكملاًٌد باّراباألصمق،ابا ررا بندمبالد بابادملاففا
اّقاققا ا  ببااًدنا ا:ال با   

باقدملان حدملميا رددق،سماب ادقأًاب قادد انباقدًسان أصددريسمالودملبئيصينفاّادأانيااةددريتاّند ااك ددملاّدراا،نألددنيا"..ا
ًك م،اباقملضقنفالماانلاّرااةق،لقفانماوبق الالاذاكاٌدًدياّدراباألصمدق،فاّدنه ااوننف نعارٍراباشيخابا

ًك م،اٌبددًا بءصددي احممددمداحيدداا،مددأااىارٍددمىاّددلابااددقدبتالا رق، دد اصدديخاب  لددملابااددقنقاباشدديخابادد
لد اّادملاباادقنقاحيدااقدقل لىاّدرا:]اصقًسفانك اكاباشيخاهقدابءقاٌصهاهقدابءقاصديخاب  لدملاّن

نب نالانق اصمنيااىارنأنباٌدرابا مهد الالاباقدًساحدطا  طهدملا...ر لبالالاباقًساّراب اصمنيالمثالمث
صد اكدماّراد ساب غ ابنيابايهمدفن ألما دالالاالصهقاّطمئندنارمل لدلاميهدقاذكدملابيانباندًب،الالاباادصمبتاٌن

اددقأًلقاب وددري ااىارألمددمانٍددماههددً اّددرااهددمالملرددملاباقددًساّن ًك م،احممددًاودديًا[ّاددص   فانكدد اكابادد
نلىاذاكا لىا صكاباررق،سماارا   الاظمابالح اللابإلوملبئيصهف:]طنطقنفاصيخاب  لملابااقنقاحيااققل

 ا،مدأا ردق،سماباقدًسف:]نقدقلاار دق ا[ق،اب َّوادناب  لملردناباد ررار بندمىاب مقدفا لاد رنطبقاٌص اكدماٌصمد
اهلدقالابامقد ابادملبلرارألدًابٌرتبمدق اانلهاٍّبصناناالوماقدمبتابالحد اللابإلودملبئيصين   ىا ردق،سماافاّادص  

ينابالحدد اللابإلوملبئيصهفن ٍملراددق اااددصط  اباغق ددن ًك م،االددًاباطيددباصدديخا[هشددملٌن ب  لددملافانكدد اكابادد
 هنقا   الاظمابح اللابوملبئيصهانن ذىاالىا رق،سماباقًساالالققاّاصحن ااصماصمنيف:]بءق ابا فاققل

ًك م،ا اددملامملرددًانباددماّلدد اّاددملابااددقنقاحيددااقددقل[ّددراوددصطقتابالحدد الل اددراا ن،ا:] انكدد اكابادد
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،يتاهلدددقابيىااناافاباقدددًسانب ادددقأًاب قاددد الالانألدددًالملرملالدددقاّدددرانطدددأسمابالحددد اللابإلودددملبئيصهف ىا ردددق
ي   اٍددراندد ذىابيا ألددقالاوددأ ن،لقا...ّاددص اٌصدد اّادد مىاباألددقعا ألددًا ٍملراددق ااالح اللفنبٌرتبمددق اهشددملٌن

نلدد  اب ًرندناب قًوددنااّق دنالاٌنددقاب ادصمنيفنالنًااىاربدد لابجلميددلاا...ن رن،لدقامجيألددق انلدهاحددملسماّادصمن
 انكدد اكاباشدديخامددم فابارمددربفانكيددماب  لددملا[قكددمابجلهددًاا حملرمللددقانبوددرتدبدلقانأرددناطملرقددن اّددراباطددملا

ب وددبقاٌن ددماهمددلابابحددمزابإلوددالّينابادد فاارددًالددملمياباررددق،سمااصقددًسفناٍرانشددملطااىا بدد لاكددماّددقا
ينا...منصددددكاا حملرددددملاب اددددقأًاب قادددد  نلىا رددددق،سماب اددددصمنياّددددراغددددريابالصاددددطينينياا قادددد ارألطددددهاصددددمٌل

هاٌ دماهمدلابابحدمزافانك ا[إلوملبئيماالح اللاباقًسانب اقأًاب قا  ًك م،اٌبًاب ألطهانيدّم كابا
مثاا د ارصدرما لىابا لقنالالاباقًسابيىارألطهاب طبقٌق اندأىاب ّدم،اٌقدردنف:]بإلوالّينانق  لملابا فاققل

ينالودددملبئيماناىابا مبادددمارٍدددمىانقانادددملسما بادددًبخمالالاباقدددًسابءادددملاٌصددد ا أصدددريسمانلدددمابٌدددرتبفانشدددمٌل
نكدد اكاهمددلابابحددمزا[االألقاددنابادد ا ألطددهاقددمسم اإلخمب نددقابالصاددطينينينبااددصناباًبئمددناٌدد اب اددقًٌبتاب

بإلودددالّينابا دددقنلاا  لدددملامقدددًاهدددًدا،م ددد ا ردددق،سماباقدددًسالددد ابالحددد اللاحيدددااٌقدددًاهمدددلابابحدددمزا
ًك م،ا(ا91/4/2192)بإلوددالّيناهصاددناطق،ئددناهشددي ناب  لددملااّددسابخلمدديس نملئقوددنابالّددقمابالكدد ابادد

ٌصدهاا- لد ن ققشااٌ ق،ابنملاٌص اًّىاةالزاودقٌقتاّ مبادصنا ردق،سماباافاصيخاب  لملاافاالًاباطيب
ناٌصرابنملااىاب  لملاباشملرفارَّكًاّمقل اباملبمأااررق،سماباقددًسانب اددقأًاافاصماقأًاب قا ا-مجألنا
نلاخ ددقماهصادد  اهددًداب  لددملاباشددملرفاقددملب، اباددملبمأااررددق،سماافادد انالددقالدد ابالحدد اللابإلوددملبئيصهب ق
ددد ااددددقأًاب قاددد انالدددقالدددد ابالحددد اللًسانب باقددددد ًااىاب  لدددملاباشدددملرفابوددد مملاٌصدددهادٌمددد ااقدددملب، اناك 

بااقنقانألًماهمب اباالملاب اباقًسانب اقأًاب قا انالقال ابالحد اللابالودملبئيصهانذادكا دقاررت دبا
دقاّدرابا طبيدلافبالودملبئيصهٌصي اّراضملن،سمابءادملاٌصدها أصدريبتاّدرابحمل دما ًك م،انكد انرألدًا ٌم  اكاباد

ًك م،احممددًاٌ مددقىاصددبريانباشدديخاحقّددًابابي ددقنفا الددًاٌمددملالقصدد اٌ ددماهمددلابابحددمزابإلوددالّينفنبا
دددنااددد فاّلددد امصادددطنياودددقنقق ا خطيدددباب ادددقأًاب قاددد ان،ئددديسا،بنطدددناٌصمدددق،امصاطنيفنباشددديخاٌٍمّل

اادد1."ا.نغريل اك ري
ا:افامقًاخل اهقانألأابابقح نيابجلقد ررفامققلاّقا ا  باققئصمىانقا حملمينبءقأجابا اوققهقاناّقاب دانا

ا:اّقاّص  ابءقأجابا ارا نًالايهقال بابالملرقاميمٍرالمجقهلقالابييت"..ا
 ينابالح الل ا.اىا رق،سماباقًساّراقبماب اصمنياحقايق القملب،انايقدسمابالح اللانبٌرتبفانشمٌل
 ا.ّراولق،بتالوملبئيصيناىالاذاكادٌمسمااص طبيلاّلالوملبئيمانأخ ابا أصريبتا
 بو غاللابايهمداهل  اباررق،سمالٌالّي قفاهقاخيًماالًبمه  ام ىاويقحناب ادصمنياّدراودقئملاندالدا

باألقعفان رق،هت ااصماقأًاب قا اب بق، فا ا غماّدراقبدمارهدمدالا دملنرجااحقيد ه الالنقدق،ا
 .باقًسال اويقدهت 

 بالحدد اللابادد فاانددلابالصاددطينينياب قيمددنياٌصدد اب ،غابالصاددطينيناهددرامدديه االددق اباقددًسا
دددملناب ،غابحمل صدددناٌدددقما ممدددرا قدددمااٌمدددق،ل اٌدددرابخلمادددنياودددنناّدددرا ردددق،سماب ادددقأًاا44ٌن

                                                           
ًك م،احاقماباًرراٌلق  :اّققالانألنمبىاب نملاا1 ي نا قًر نالام قنىا رق،سماب اقأًاب قا انباقًسان أصريسمالوملبئيصينادابا ب ص ق ا)ٍناباألنٍبم يناّراباشب.ا، رناصمٌل

 .اwww.feqhweb.com (ابالقهه

http://www.feqhweb.com/
http://www.feqhweb.com/
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ب قاددد فاادددرارادددمحا ادددصمهاباألدددقعانرردددق،سماباقدددًسالالالذباكق ددد ابارردددق،سما ادددبالاّادددصحنا
 .باٍيقىابااهيم 

 ّصنددقاّددلاب ٌددًب، اصددملب،اّددنه اننيأل ددقاهلدد فانوددلملب الالادرددق،ل فارشددًاّددراا ،لدد فانرقددمفالىا ألق
 .دٌقئ ابق اقدل فانانحه اقً،سماٌص ابو مملب،اباألًنبىاٌصينق

 راٌصدد ا،دمابالقأددمسمابادد احلمللددقابالغ اددقنابءددقهرابانلاددهانيننددقاننيددنه فانرألمددماه ددلىابا ألقّددماّددلاب ٌددًب،اب غ اددبنيابودد قبقال اهلدد الادرق، ددقفانوددلمل بالادديه الادرددق،ل فارٍاددملا هاباددّر
 .نباألًنبى

 ٌددًماباررددق،سمارُبقددهاٌصدد ابودد مملب،احقاددناباألددًب،ااصألددًنابااددهيم فانلنقددق،اهدد نسمابجلهددقداققئمددنا
ااد1."ا.حقضملسماننيااننق،اب ّنفاحطالملرملاب اقأًاب قا انبورتدبدابءقاب اصمن

ًك م،ا ً اهاباًرراباقملب ايحمٌصهان نقنلام يصنابا   :فانققلاّقا ا  ّرابا مضيحادبغهال  ابءقأجاهرر
يناٌص احنملا رق،سماباقًسالاظمابالح اللاك ريسم"... ا:ّنهقاّقارصهفاب داناباشمٌل
يناك ريسمانلمجدق اب ادصمنياقدًاق انحدًر ق اقدقئ اٌصد اا د الذبابح صد اا،غالودالّينا -9 اىاب داناباشمٌل

ّددرابحمل صددنيفامدد ذباعارٍددراذاددكالاقددً،هت اميقأددباٌصدد االصهددقاههددقدابانلددملانباددًملاحددطا  حددمل،ا
ذاكام ىابامبهباٌص اب اصمنياايساصًاباملحقلا هماباررق،سمانلمنقابامبهباصًاباملحقلانبانلملانننددق، اٌصدد اا.منياباقددقد،رراٌصدد اباددًملانبا حملرددملميقأددباٌصدد اّددرارصدديه احددطارشددممامجيددلاب اددص

 ٍمىاا،غالودالّينااديساهلدقا يدرال دمفاخلقمق انةققال ا همابا حملرملفامه بابءٍ اةقن اٌنًّقا
نياباشددملرلنياّددراقبددمابااددهقرننابادد رراٌددقةمباميهددقا ممددقاظنددكانددقح اللاانالاباقبص ددنيانةقادداابءددمّل

دمبا نبندق،اماقدب فانل ارملرًنىابن الٌهقانقاٍقّمفانلًماقبناباا ملسمفانب قا انب ادقأًاكصد اايقّم
ددممالاٍّق دد   بادد فاٌصينددقامجيألددق انىلمادد الالا رددق،سمالاظددماامهددما غددريالدد بابامبهددبا!!بهليٍددماب ٌر

..انقامبهدبان ادمل قالخمب ندقاب قًوديني اااقدًاقمندق:اقدملدنانابااهقرننفانحينئد ا د ،ا  لادنقان 
نلا نددملفااىابالودد غنق،انقاررددق،سماٌددرالدد  ابالملر ددنالددماّددرانددقناختددًرملاب ّددناحبقددراّددَّةملسماا شددما

بال مىاالاحيساب اص انأفاّاَّناينااناذ بفانالاحملك هقاٌرابانهمغانبءملكنانبجلهقدفالذا   ا
ل ديناقدًاادرد اّدقاطصدباّديناوديًفا،ودملابياادص ابياٌصيد انودص ا:ا أ يبااص مرياندمارقدمل

ا.ّراصًاباملحقلالالاب اقهًابا الةنانبءمًايا أل الاٌص ال  ابانألمن
ق،اٌنيمددنااصق ددينفالىا رددق،سماب اددقأًاب قادد ان أصددريسمارهمدرددنا رت ددباٌصيهددقاّلقوددًاك ددريسماّن دد -2

دناالاقيمدناهلدق درالد  ا.انا ّناامجلفانالا رت باٌصيهقاّاقحلاحقيقينفانلمنقالهاّاقحلاّملّم ّن
 :بيةق،ابااصبينانب لقوًانب  ق،اّقارأيت

بال مىايمب ابارردق،سما ألدينابود قأقنناب ادصمنيالاكدماٍّدقىفاننقا دق ا  صدتاقنادصيقتاالى ا -اا
ينابالحد اللاندالاصدكفاندما بااهقرننانطصباباليرفانل بانالاصكابٌرتبفاصأليباهشدملٌن
لىاذاكاراد ًٌهااىا لد حاقنادصيقتالابادبالدابإلودالّيناباد ااياد اهلدقاٌالقدقتاّدلا

ق اهددددًب ااصاددددهقرننانددددأىاردددد  ابالٌددددرتبفا دددد انمدددد حامهدددد باّددددًخمامم دددد.اباألددددًنابااددددهيم 
                                                           

ا1 انألنمبى ب نملا اّققال ا: اد انباً،بوقت ابا أايم اد انب ألق،ضني رر اب َّرً  انني اب قا  اب اقأً ابمس ) رق،سم اباٍق ب ار كمل ا اباألنٍبم ين(ع اباشبٍن :اف
 www.shatharat.net،انقخ اق. 

http://www.shatharat.net/
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باقناددصيقتاهلدد ادنىاافامثددرفانلدد بانددالاصددكالاب ادد قبماباقملرددباانابابأليددًارددَّدفالالا
ينابالحددد اللانادددماضدددمنق فانلددد باّدددقار مندددق اباادددهقرننانرادددألمىااددد انٍدددما بالٌدددرتبفانشدددمٌل

قدًاحققد اهلد اههمدل انحينئ ام ىاّقاعا ا طلانوقئمالٌالّهد اباألمالقدنااىالققد ام
ّ لقدمىاٌصد اٌدًما(اندمانبإل ادق ينامجيألدق)ّرارل ا   ابال مىفاّلااىامجيدلاب ادصمنيا

ينابالح الل ا.صمٌل
بال ددمىايددمب الدد  اباررددق،بتاا ددَّدفالالاكاددملابءددقهرابانلاددهانباددًرينفاممدد ال اظددماالى اا -نا

ًماباشددألباب اددملففانباشددألبابال،د انأليددًرراٌددرابا طبيددلاناددبباباألقيددًسمانبإلاددقىانألدد
ا.همب اذاكفانه مال  ابال قنىا ق  اٌص ال  اباملنحابامةقننابءاقونانق اَّناين

بحمل صدددنياباادددهقرنناودددمفارألدددًنىا  دددمالددد  ابارردددق،بتاندددملبّجاهيدددًسما دددَّةملالاباربئدددملررفاالى ا -جا
ن اهماهل اكماّقارملرًنىاايألطمباام،سماطيبناٌنه اّلااهن ارق صمىالخمب نقالامصاطنيفا

ا.مه  ابر قاّلاًسماحمققنانخيملهمهن اّرادرق،ل 
ودد ٍمىاهلددقالةددق،ا لاددينفانقاغددناا–اددمالققدد اا–ّ ددمالدد  اباررددق،بتاّددراب اددصمنياالى ا -دا

نيانب ددًبمألنيالادبخددمامصاددطنيفاحيدداارشددألملنىا بااددم،اٌصدد الخمب نددقاب ددملبنطنيانب قددقّن
ا.اهن ا ملكمبالاب يًبىفاناىاب ّناقًاققّ انقا طبيلاّلاًٌنل 

باالق،بتانباقنقامابخلقانانقاألًناباادهيم اودمفا ألدًاباألدًسماالخدرتبقاب ادصمنيفاالى ا -ها
نشنيًاضألقفابانلدمسانهألصهد اهمبوديساردرن،نىاباقدًسا هدما ماديماب خبدق،انىلدرا

نباباملحقلالايهقفانن اكاقًام حنقاٌص اا لانقانقناصملاّا طري  ً ا. نرااهن اص
يق ااىابحمل صدني -نا راهق بالخملام  نقا شقلًارّم اباادهقرنناانألدمىاّألند اب ردقمانب نقدقتاّن

بالصاددددطينينياّددددرادخددددملاب اددددقأًاب قادددد فامهددددمالذبامسحددددمبااصماددددصمنيانقاررددددق،سمااهندددد ا
مصماعارٍران،ب،اذاكاّادقحلاهلد امدالااٍدرااىارادمحمبا!!ارملرًنىا قاخًّناب قا  

رراانألمىاّدرا الال  ابءقاناك ار أةملالخمب نقابالصاطينيمىابا كمقاا  اا. حًانقاًخمل
بادًخملاادديال انهندق،ب انمل رددناانامسدق ااىاب اددصمنياهدق نباندخصددمباب ادقأًاب قادد الاظددما

ا!!مٍيفارطيبااصربئملرراذاك !ا أصريسمابايهمدفانلقر ه  
بحمل صددددنيابااددددهقرنناوياددددمحمىانررددددق،سماب اددددصمنيانرألددددًنىانددددملبّجاّشددددمقنفامثارنطصددددقاالى ا - ا

اىادخددملاباقددًساّ ددقحااصقأميددلفانددمالددها:األددقعبٌالّهدد اب ادديطملاٌصدد اباألددقعااي بدد ااص
ً ٌمىاإلغلددقلاباألددقعفا ددمىانقإلصددملبفامقددطفالٍدد باردد نصددًابجلميددلفاناهندد اافابايهددمدارقّم

ا.نانايقىاباق يناٌص اّا مىاباألقعاار ق
ّآالتالهق سماباررق،بتاا قا الهابا طبيلاالاحمقادنفاندمالدهابا طبيدلاباشدأليباباد فاالى ا -حا

نرقادًاندقا طبيلالٌدقدسماباألالقدقتاباطبيأليدناندنيا الاباايقودهمااخطدملانٍ درياّدرابا طبيدل
دنا ددنياّ حددق،ن نيفاانات صل ددنياّددراخدداللاّمبقددفابحلقنيددنااناّاددقءناصددقّصنا ددَّدفالالا

قودينانبق ادقدرنانةققميدنفانغريلدق نبخلالادنا..ال باناباألمبئقانينهمقفانلققّدناٌالقدقتادنصّم
رملرًاباق دق،اٌصد اكدماب ألدقعابإلودالّينااىا رق،سماباقًسالاظمابالح اللاباغقص ابا فا

اناب اددديحينانبا دددق،رخابإلودددالّهفانهألدددماباقدددًساٌقادددم  اب نًردددنانحمقنال ددد اب اددد مي نا
اص طبيددددلاباشددددقّماباايقوددددهانبالق اددددقدفانبا قددددقلانباله مددددقٌها رت ددددباٌصيهددددقاّلقوددددًا
نفاهاديمنفاّن دق،اٌنيمددنان  دقئجانخيمدنفامددالاحلدم ااصمادص ااىارشددق، الالد  ابجلملادد
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نماٌصي اصًاباملحدقلاا حملردملاب قاد انٍدمابامودقئماب  قحدنفااٍدماّدقاذكمل دق اّدراب دادنا
اا1 ..."نقحلق اصًرً

فامفاسد ومخاطر زيارة القدس بتأشيرة صهيونّية: وذهب األستاذ مجدي داود في مقال له بعنوان
لالالنملب اّقامس ق انأل اب لقوًانب  قطملاب رت بناٌص ا رق،سماباقًسان أصريسمااهيم ي نفانل باّص  اّقاققا ا

 ":ا  بابااًد

يناالح الاد اب ،بضدها ألطدهاباٍيدقىاباادهيم اصدافردق،سمانبءادملاٌصد ا أصدريسماادهيم ينل  ابارا .9 مٌل
ينانهمداافبإلوالّين نالارص ل الالاافاقملاافقمالانبحًبباٍيقىابااهيم احملبمانبالٌرتبفانشمٌل

ا.لخملاحليرابالٌرتبفانقاٍيقىابااهيم 
ننقألددناّدراالدد اناٌددرافابءادملاٌصدد ا أصدريسمااددهيم يناارردق،سماهددر،ااادديماّدراب ّددنابإلودالّينالى ا .2

يناودديطملسماباٍيددقىابااددهيم اٌصدد الدد  ابابقألددناباطيبددن نلدد بافانقددق ابإلوددالما ألدد ابالٌددرتبفانشددمٌل
يناباٍيقىابااهيم  ا.حٍم احٍ ابالٌرتبفانشمٌل

فا،اٌص الخمب نقاب ملبنطنيانبنقلًررالامصاطني  مال  اباررق،سمااةق،ا لايناًٌرًسمانقاغنابااماالى ا .3
ناىاب ّددناقددًاختصدد اٌددنه ان ددملك ه ارمبههددمىاباألددًنافاحيددااويشددألملنىااهندد انحددًل الاب يددًبى

ألقناّبصغهدقااىارلدملطاممقاقًارًملانأل ه اممرانصغ ان اباادفابااهيم انالاافادٌ اناما لاه
ناقًاٌصمنقامجيألقاّآلال  اافنبا لقنغارام انقاألمصينابااصمينانر قأ اىلماّقافلانألأاحقمق 

ا.ب هران
لاحدنيااىاالدمافاكيفارطيباهلَّال،اب َّردًرراهلد  ابالٍدملسمااىاردرن،نباباقدًسانب ادقأًاب قاد  .4

انألدمىافانرملبنطدمىاميد انحماد افباقًسابندقن،ررااصمادقأًاب قاد انباد ررارد ندنىاٌند اايدماهندق،
ندلاّدرادخدملاب ادقأًاندمالىالندق اّدرااافنب نقدقتاّدرادخدملاب ادقأًاب قاد اّألن اب ردقم
نمالىاقمبتابالح اللابااهيم اا قمماكماٌقما ًماب ئقتاّرانيمتاب قًوينياافب قا اهنقئيق
االا ادددبباّ دددمالددد  ابارردددق،سمااةدددق،با لادددينانقاغدددناباادددم،اإلخمب ندددقاننقا دددق اافقدددًسنطدددملدل اّدددرابا
 ألص الَّال،اممدقامألصد اٌ مدقىاندراٌلدقىااالارافختم،اٌرا ه امي غصباٌصيه اًٌنل   ألفاال ه انا

،ضددهابياٌندد احينمددقادخددماٍّددنامألددملغاٌصيدد اكبددق،اّشددملكيهقااىارطددمفانقابيدد امددأ ااىارلألددما
قاّراذاكذاكانينمقا،وما ا.لابياالارربلاممنٌم

قوديقالى ا .5 فاّ مال  اباررق،سماا ألطهاباٍيقىاباادهيم امملادناكبدريسماراد غصهقالٌالّيدقانويقوديقاندنصّم
طق ددقااهندد ارادد طيألمىا رق،هتددقاافاددبابالصاددطينيمىانب اددصممىانقاقددًس ددقذبارطق)اكصدد اايقددملااصألددقع
نكصنقا ألص ان ً، ااىاباٍيقىابااهيم اافملاباألًنابااهيم اهنهملاب  اقّحنوينه(احينمقاصق نب

ا.حليًابو غاللاّ مال  ابالمل 
ناّدرال  اباررق،سماّراصأهنقااىا ٍاملان ررمابءقهرابانلادهاادًىاباشدألمناباألملنيدنانبإلودالّيالى ا .6

مدددالا اندددقاحدددطاباصحندددنا دددملىا،م دددقاصدددألبيقااص طبيدددلاّدددلاباٍيدددقىاافبا ألقّدددماّدددلاباٍيدددقىاباادددهيم 
نااددمفا ددأ  اّ ددمالدد  اباررددق،سماافدابادد ا طبددلا،مسيددقاّددلاذاددكاباٍيددقىبااددهيم انخقاددنالاباددبال

                                                           
ًك م،اٌصهاحميهاباًرراباقملب ادبغهادا:اّققالانألنمبىاب نملاا1 -www.ar:اباشبٍناباألنٍبم ينانألنمبى)م مىاحملا رق،سماغريابالصاطينينيالالاباقًساباشملرفادابا

ar.facebook.comانقخ اق،ا. 
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 ،نباّددمقله اّددراباٍيددقىانااددمفارادد غصهقانألددأاب نددقمقنيالابابًبرددناايددافباققٌددًسمان ٍاددملالدد  
مىانرتنحلهقانأوصمنارررماذاكابءقهرابانلاهاٌنًاباشألمناافبااهيم  ااداا1 .."ناامفارقّم

نبا رددق،سماباقدًساباشددملرفالاظددما  ً لد باالدد اب دادنانبءقأددجاباد ابودد نًالايد اانائددكابالقهدق،ابادد رراٌد
ددمبااددملبحن اّددراخددقافالدد  ابال ددمىفان،هددقاالذانأل دده انماددفاتددقاليه انددقا طبيلابالحدد اللاح ددقفانامث   ّ ملب

ّدقاكدقىاهلدقاا ادممالابه هقدر دنانمّل هدقاحين قفاننقا  مرراطم، بفاننقا ألميمااحيق  قاك ريسمفانبءقلااى اب اأانا
ا.اا ألًدر نانبا قأًدانبا نم ٌص ابا لنيناب اماي ناب

باد اب، ٍدرنبااّ بينال باباملافاعارٍ لمبانايقغنابءقأجانب دانابااقنقنا قملرمل ااى ا اّرابءملف اٌص اا  ا
ل الاذاددكالايهددقاتددقالمااودد نًصدد اوددقئملابءقأددجانب داددنابادد ابفانلمنددقاب دد نبااصددملد اٌٌصيهددقالالددملمياباررددق،سم

ب الــدكتور وقــد حــاول أخونــا وتلميــذنا النجيــفانبٌ دد نبا صددكابءقأددجاصددبهقتاحلددباباددملد اٌصيهددقفاباددملاف
باداقم ب ابيادااأسامة األشقر  ً : املد اٌص ا صكابءقأجابا امس ملدقاصدبهقتفانذادكالاّقدقلااد انألندمبىبهقل

تحــت االحــتالل الصــهيوني  البيــان الــوافي فــي الــرد علــى شــبهات مبيحــي زيــارة المســجد األقصــى
دب  هد الاذادكابابحدااناا"وبيـان خطرهـا ادالالابٌ بدق،ا ردق،سماباقدًسالاظدماا،يام ادانلدماِّ نقاألقطلدنابجلي قصدن

اا!!ن طبيأل قابالح اللاخطيئن ا
اّنل با  :اقاققا ا  بابااًد   
ههدملنبا ألنياّرالَّال،اباقممافانالارألنيدينالندقااىااذكدملااٌيدقهن امقدً قنأل اّلاك ريرراحقأجاب طب ا نقً"..

مأ دقاا ألقّدمالندقاّدلا ميمقابا رمانأل ه انقالٌ د ب،ابا دمينفافننأل ه اّقا بلارًبملاٌراخطيئ  افنألمصه 
ق  اباايقوينانبالٍملرنا ب مألقلانايساب ص ق افانالاانيحا حًااىارا  ًما ققصهانكالّه لاخاّم

خطيئددناحلددبانيقهنددقانكشددفاباشددبهقتاميهددقافا ّددقامألصدد الددَّال،ااال ق ددقغاٌصدد ااحددًفانباألدد سماٌنددًفااى ا
بادد فاالااددساهددململاّددقا  حددًزاٌندد الذالىانألددأا  اددم اانابالقهددهناادد النددقالاّألددملغابجلددًبلاب

ينا رق،سماب اقأً ب قا انبود حبق قااص غطيدناٌصد ابجلملادناباد اب، ٍبملدقانلدماّدقا بجلهقتا ا  ًماّشملٌن
دقارألنيدديناار دق الددمااىااكشدفااصلقهدق،انباألصمددق،اخطدم،سمالدد بابالألدمابادد فا ونلادص الالد  ابام،قددقتفاّن

 رتئدنيادنىاودَّبلا لدماباألصد انباشدأىفاناىااودقًٌالدَّال،اباألصمدق،الا لنيدًاصدبهقتبن رقدلاميد انألدأ
اا2.".نألأاب ن ابنيالايه اممرااب ا اٌصيه اك ملسماّملبمق ه ااصاالطنيان ررنياذاكاهل 

جلب ما فيه منفعة، عند األصولّيين مصلحة بال دانابا بألي ناب أل  سمفانرملبدافانلماّرابةبدليل المصلح  بار قأص اانقاحقأجاباقممانادا ه اباد اردًن،اكصهدقاحدملاذادكابادًايماباد فارألدملفالابالٍدملاب ادم  ا
فامقدًابود نًانرألملفال باباًايمانقالو االحااومسمانقالو حاقىفانبالو ادحقناودرء ما فيه مفسدة،

ب ددآالتفاّددقارألددملفانلقدد الددَّال،ابالقهددق،الالالدد باباددًايماإلةبددقتاحٍدد ابا حددملميااصررددق،سمفاكمددقابودد نًنبالالا
ا.اباقملايمب لقالاحقلانذاكاٌنًّقا،نطمباحٍمه انق لقوًانب  قطملابا ااٍرااىا رت باٌص اباررق،سم

                                                           
اwww.saaid.net :اباشدبٍناباألنٍبم يدنااديًابالمبئدًانألندمبى)ّلقودًانتدقطملا ردق،سماباقدًسان أصدريسماادهيم ي ناداب ود قذاهدًفادبنداداا:ّقدقالانألندمبىاب ندملاا1

 ا.نقخ اق،
ًك م،ااودقّناب صدقملاداابابيقىابامبلالاباملداٌص اصبهقتاّبيحها رق،سماب اقأًاب قا ال ابالح الل:املاّققالانألنمبىب ناا2 باشدبٍنا)بااهيم اننيقىاخطمللقاداباد

 .انقخ اق،اwww.alhanabila.com ):اباألنٍبم يناّص ق ابءنقنصنابالقههانألنمبى

http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/
http://www.alhanabila.com/
http://www.alhanabila.com/
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قاعا شممال  اب اأانانننق، اٌص ال بفام ى ااصنقظملاب  لح ااىارقمل ،انأى اّا نًام مىابا حملميالمادايماب اصحنفاناّقا ام انا انبباٍ قنانبااننفام هن  ااملرح  ااٍرابالود نقدالن ش ملمياباد فاايد اا قملردملابا حدضح 
دنباميهدقابانندملفااشيدرقارَّك ًاكمىاب اأانابه هقدر دناب  همبالاي فامم  ً ٍدقىااىاحلد دقىاّن  لدماباألصد الاكدماّ 

ا.انرموألهقاهق بابا أايمانبا حقيقانبا حصيم
ص اباألمممفاليقاننقاانقفاٌص اباملافابا ق انحقأجاباققئصنيان انادا ه  ا.اٌن

 : زيارة القدس في ظل االحتالل أمر جائز شرًعا: الرأي الثاني
ًك م،احممًاويًاطنطقنفاصيخاب  لدملاباادقنقاّدراانبئدماالدماباألصد ا رأل  امسقحناباشيخابإلّقماب ك ابا

 غدريتام دمب اب خدريسماٌدرام دمب اب نالاباد ااب ألقاملرراباد رراب  هدمبالالالد بابادملاففانام دمباند فاممدقارألديناا  د ا
ن  اٌص ابيااىارمم ق افامقًااٌصرااملبحناهمب ا صكاباررق،سمفاباققئصنيانق نلانبءنمللاانائكاقىاميهقاّك

ًك م،اٌصددهامجألددناّلدد اكمددقاذلددبالالالدد باباددملافام دديصناادد اكفاا بااددقنقفانمسقحددناّلدد اباقددًساّاددملابادد
ًك م،ا ًك م،احممدمدابهلبدقالدًابا ًك م،الدًفا قدرنقفانباد باًبٌيدناب ألدملنفاشفاناحممدًاحادنيفانم ديصناباد

ا..اباشيخابءبيبابجللملففانغريل 
  :نقما ناّقاب دانانبءقأجابا ابو نًنبالايهقالال  ابال مىفامقًاخل اهقانألأابابقح نيا

 :استند المجيزون إلى عدة حجج منها"..
 ا.لاب اقأًاب قا ا-اص ابياٌصي انوص ا-هم نباباررق،سماقيقوق اٌص ااالسمابانيب
 اصماددقأًابءددملبمالةددملااددصحاا-اددص ابياٌصيدد انوددص ا-ذلددقناباندديبٌصدد اهددم نباباررددق،سماقيقوددق ا

ا.بءًربين
 ا.ًٌدب اّراٌصمق،اب ّناباٍبق،اقًا ب،نباب اقأًاب قا انباقًسالنقىابالح اللابااصييباى ال
 باالملالالاباقًسااصاالسمالاب ادقأًاب قاد اميد ا مكيدًااصألدقعقانأحقيدناب ادصمنيالالد باالى ا

ا.ب اقأً
   ا.هم نباباررق،سماطصبق ا هملابااالسمالاب اقأًاب قا
 ل ندددقانادددلمل قالددد با قدددًمادٌمدددق اّألنمر دددق ااصمادددصمنيالندددق فاحيددداا دددملبل انخنددد صطا ددد فان قدددمفا

 ا1 .."بابقق،اّملبنطنيٌربئمه انقاٍصمناباطيبنانبا شقأيلاٌص ا
نلّألق  قالالنملب ااالينالنقحنا رق،سماباقًسالاباألاملابادملبلرااصمادصمنيفان ألملرلدقاا صدكابيةدق،ابامخيمدنا

ًك م،احادراخدقطملالالالا رت باٌص ا صكابال مىابا احملّ  ابا ا مل ب انالا رب  ردق،سماباقدًسفاذلدباباد
نيمدنااالحد الل اخًّدناكبدريسماٌن  ً دنااضدمل تانقاقدًسالضدملب، بااى الملميابارردق،سمارألد اّدقاققاد ام ديص  الافاندمالىا صدكابال دمىابحململّ  دًماودًبدلقفانلد با د   نقاغ قفاممقارمهبالٌقدسماباننملاميهقفانشقن لقاابيقىانلنهدقفاٌن

خددًّ ابالحدد اللفاناضددمل تانقاقددًسفانحلددبالٌددقدسماباننددملا"الددملميا رددق،سماباقددًس"م ددمىا:اّقددقلاادد انألنددمبى  ":اميهق

                                                           
ادا:اّقددددقالانألنددددمبى ب نددددملاا1 ادابا أادددديمانباً،بوددددقت :افاباشددددبٍناباألنٍبم يددددن(عااردددد كملاباٍق ددددبابمسدددد ) رددددق،سماب اددددقأًاب قادددد انددددنياب َّر ددددًررانب ألق،ضددددني
 www.shatharat.net،انقخ اق. 

http://www.shatharat.net/
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الاب ادقأًاب قاد اقدقما دقاباًبٌيدنابءبيدبابجللدملفالارقماّرا لقٌالتاّدلابارردق،سماباد ّن ااّقاحلملىا"..ا
ص ارًاااقاباقًساٌص ارًارٍشفاٌراحقأ اب أوقسمابا ا ألق يه فامبألًاّملن،اًٌبئهقالالىانبحًننقئهقاٌن

ردرامدمىااّدقا بلاٌصمدق،اب ّدناالارألملاا،نألدناٌقدمدان ادفاٌصد اودقمطاباقدًسالاردًابالحد اللفاك ملاّراا
ألددقرريا  نقوددباّددلالابودد مملب،اّققطأل هددقاامالالٌددقدسماباألالقددنا ددقاٌصدد ااا ٍمددراّاددصحناباقددًس وددساّن

لذباكددقىابجلهددما دد  اب اددصحناباٍدد ىاطددمبلالدد  اباألقددمدارألددًاّادديبناٌنيمددنفامدد ى اب ادديبنا!ا..انبقألهددق
رملرًالنقق،اباألالقناٌص اّقا ألن الذبا بنيااى النق اّراالارملرًااىارألملفال  اب اصحنفانلابامق ا لا ا

دقاٌصيهددق ل  دديناا كدًااصألصمددق،اّددراّدمقألهانشددملن اب ادد مملسما!ا..الدهاٌصيدد فالالااىاردملزابالحدد اللاباقددًساّن
رااى ا نقاقددًساا-دنىاقاددًاانابهتددقما حددًاا-اضددمل تا"ام ددمىالددملمياباررددق،سما"ٌصدد اّددًب،اٌقددًرراّددراباددّر
ددملتااالحدد اللا  فاانهً دد اهددملب،ابالددملبوابامبوددلابادد اف،رأل انتططق دد نليدد اباألًرددًاّددراّشددقضددمل،باكبددريبانرا 

سمانبحدًسماّأل د سمابود لقدهتقاباقدًساهدًامقئدًعااو طلالالاغقردنابايدممااىاا..اّنا قلاٌالقناب "اب ققطألن"
دااك ددملاّددراٌشددملاوددصبيقتاكبددريسماااودد طيلااىناالصهددقااناّقًوددقهتقاّددرالدد  اب ققطألددنفانلاب ققنددماا  ً اٌُدد

ا..ا!هملب،ال  اب ققطألنانخطريسماءق انقاقًسا
ناكبددريسماااددقحلابالحدد اللانتططق دد فلى اب ألقداددنا غددريتاٌصدد اب  ٌددالىاباقددًساب محددًسمالامدد   اا،غاناددمٌل

ننددق،ااسمافان  انقطددق اغددر اافننددق،ابا ددلناباغملنيددنٌددرلاب ًرنددناٌددرامجيددلااانااًناددنابالحدد اللفان  اٌقاددمناانًر دد
ًماّنحاماا هقأرياب قًوينيانوحبابهلمرقتنضلاباقمب نيانباألملبقياهًب،اباألرلاباألناملفاحمهلقفان  ا فاٌن

اللاويقوددددقتا ددددملبخي ابابنددددق،فانلددددًمابابيددددمتفانضددددملنانختملرددددبابالق اددددقدفانلاب ققنددددمانضددددلابالحدددد 
كدددماٌدددمل ااا-الااغصبيدددناودددقحقنااددد مطننيالودددقسا ٍ يدددفابالوددد يطقىفانلمرددماب بوددرتب يقأينا قدددمماٌصددد اا

ّدددقمابجلمأليدددقتابالوددد يطق ينامددد حاب ندددمبناٌصددد اّادددملبٌيهقااان  اا-ننيارهدددمدارققنصددد ابايدددممامخادددناّاددد مط
قًودددقتابابصدددًسماباقًادددنفان  ا نددديسارهدددمدفاحدددملاك دددملاّدددراودددبألنياكبم  دددقحااااصاددديطملسماٌصددد اٌقدددق،بتاّن

مفانجندحابالحد اللالابند ال ا9161ىاعارٍدرالندق اودمىاكنديسانبحدًاقبدماٌدقماب قا انل  انألدًاا
نادبباا-ب مبطننياباألملناّرابابصًسماباقًانا"ا امل ن"نناص ا ابناا!باقًس اّراا،بضه%ا41حمب ا

ا!!..افانباققئمناطمرصن%51-41ّقاننياا-ويقوقتابالح اللابءاق،انا
الاّدقارشدب ااد اباقدًسالّدنفاحم اٌدراب ابو مملب،اٌرلاباقًساويقوقتابالح اللابالوملبئيصهفالاظم االى ا
ألنددد احمقهلدددقابا قأق،ردددناّغصقدددنفلودددمبقهقاصدددب امق،غدددناا"اًّرندددنااصدددبقح" دددًدااالالاب نقودددبقتاباًرنيدددنفاّن ٌن

ريفاٌددًبداب قًوددينيالا ملبهددلاكبددانااكمصهددقفملك ه ا طغدد اٌصدد ابابصددًسماباقًاددنانأب ادد مطننيالا ربرددًانحدد
فاننقتاب ا مطنمىارايطملنىاٌص اكماب اقحقتابامبقألنا%11ك ملاّران ابنابالقملانينه اناص الالاا

نلدد ابايددممارنقماددم نقانقددمسماٌصدد اانفناقددقّمباميهددقاباٍددنسانب ملبكددراباًرنيددنانبا ققمي دداادد فلدد اب اددقأًاب ق
ً افانقددًاناددمابءددقلالب اددقحقتاب مهددمدسمامددمقاب ،غ ني دد" قاددي اب قادد ااالاحدد نيننددقاننيددنه فامهدد ا"اقّ 

ذباقاغالانددقبددمااددالسمابانهددملفاناخددملىانألددًااددالسمابانهددملفاناادد ااسم ارق حمددمىاب قادد اّددمل نيالابايددممفاّددمل ا
الاب قادد ارٍددقدارنددقمساٌددًداراٌصدد ابءددمبهرانب ددًبخماب َّدرددنالٌددًداهنددمدابالحدد اللاب ن شددملراى القصدد ا

 لقودددهقاباألملنيدددناهدددملب،الددد ررااباقدددًسابايدددمما ٍدددقدا صلددد ااى ال..ا!!ب ادددصنياميددد اٌصددد اّدددًب،ابالردددقماباألقدردددنا
باألصمدق،اب ادصمنيانب اديحينياباد ااننق،امصاطنيفانم دمىاباألرانيفابجلًب،اباألناملفابا فاحيٍ اٌرهلقاٌرا

نضددألمبالدد  ابال ددمىالدد اا-ا وددفا-باٍ ددرياّددراٌصمقئنددقااى ال..ا"!لٍدد اٌرهلددقاٌددرانددققهابننددق،ابالّددنا
اا!!..نوقئًل ان قّمباٌصيهقاظق نيااهن اقًابدنبانبهبه اشق اباقًسابّقمابي

االاباقًسانمصادطنيفل"اباًرنيناباملبصًسمباايقحنا"طقاباٌصمق،ابالّنابا لٍريابجلقدانقهق سمان شقأيلال يناا
دًمابالود مملب،الااصملب اباألملنانب اصمنيالابااملب اّلابالحد اللفنبا ألقّماّألهقاكمويصناّرانوقئمال ٌن
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طدالقفالاحدنيامقئًسماهل  اباايقوناٌصد ابإلرنااك ملاٌراوقحنابااملب فاحيااعار ب ااك ملاناانألقدل ال
 اددقىامقٌددمااٍندد اب شددق،كنالام لاكددماٌددمل انكددماّاددص الالالاىاحُيدد ملصدديًاباألالقددناّددلاباقددًسااٍددرااى اا
نلنددقارقددلادن،اكبددرياٌصدد اٌددق قاباألصمددق،الاكددماب،هددق،اباألددقعاميمددقاانقإلٍّق يددقتاب  قحددنف"ّألملكددناباقددًسا"

ا..ر ألصقانألمصينابارتصيًانبا هيئنابن ًب،اّرا ققطابال طالقانب  هق،انقاألمدسم
ر"اباشبٍناباألنٍبم ين"رشب ابالو هق نانًن،ا"املبصًسمنقاايقحناباًرنينابا"بالو هق ناالى ا فاقبماٌقًاّرابادّر
بقصدددملسمالاّألملكدددناباقدددًسفّ دددمالددد  ابااددديقحنااٍدددرااا ى ا لذباجندددحاباألصمدددق،الااىا ٍدددمىانوددديصنامقٌصدددناّن
ناقاكدقىااّادصم اا-"اوقئح"اكم اااىا ٍمىاار قاّراال انوقئمالملرملاب ًرنناب قًونفا ى افاناٍراادب،هتقل

لاٌدًداكبدرياّدرالدَّال،ابإلخدمسمااكيدفالدم االاندالد فامقدًا،ارد انأليدينلادرارن هدهادن، انألمد د اا-قاّايحيًّا
مىانًن،ل الا املسماباقًسانب قًوقتاكمانطملرق  لالاولملب،ا قهحنياّقا بامبال ا..الابايممارقّم

نانلملردكاّدقاٌدملفاندداقالا ألبئدوقوديًّاادن،با"ابااديقحناباًرنيدن"يدفااألبد ابوأامباَّّ،خهاباقملنىاباموط اك
ق"ابءمالتابااصيبين" ا!!1 .."ىلماني اب قًسانباشملقاٌمّم

ًك م،ا خقطملاٌرا،افاباقدقئصنيان نقحدنابارردق،سماحبقأدجاّنطقي دنان ق،خيي دناىلادبهقاهدًرملسماحارالٍ بادبملابا
ا.انبالٌ بق،ا أّمانبا ًنملنقا

اباقدقئصنيا ص اباألمممفار  حاممقاوبقانيق د ااى  بارردق،سمفاجندًل اقدًابود نًنباٌصد اباقيدقسالالةبدقتايدمب اٌن
ي نفاكمقابو نًنباٌص اّدقامألصد اانائدكاباألصمدق،انبالقهدق،اباد رراٌقصدمباّ   دقاكدقىاميد اقحٍ ابجلمب انب شملٌن

لاذاكفامقدًا ،نباباقدًسفانادص مبالاب قاد فانعاا نألدمباٌدرابارردق،سما باقًسال ابالح اللابااصييبفاّن
قارألددينااى ابالحدد اللاالارنبغددهاادد ااىارٍددمىاّق أل ددقاّددراباررددق،سمانبااددالسمالاب اددقأًاّددرااهددمابالحدد اللفاممدد

ا.اب قا ا رابو طق الالاذاكاوبيال
الاباٍ دقناانا اادملرحانبضدح  فانلددماباادنناإلةبددقتاحٍد ابجلددمب اهلدد  ابارردق،سمالاظددمابالحد اللن أويا قاٌص ال بفاحلًابانقظملااى اّ بينال  ابال مىاقمل ،نباًٌمانهمدا د ش فاممددقادمألهدد الالابابحدااٌددرادايدما بألددهش
دناٌدقمابءًربي دنفا  ٍ باقيقسفانب اصحنفاحياانظ لمباباقيقسان شبي احقلاباقًسالاظمابالحد اللاحبدقلاّ
نبجلقّلانينهمدقاكدمىاكص دقابابقأل دنياغدرياخقضدأل نياادإل،بدسمابإلودالّي نفاناٍدراّدلاذادكابٌ مدملا،ودملابيادا

دناادص  ابياٌصيد انلاد انودص  ا  ٍ ئد  ادانعاا ندلاٌقّئد  اٌدراباألمدملسماندًٌمىاكدمىاّ دنارّم اكانفانكد حم ص دب ٍملّ 
بءدقلانقانادبنااصماددقأًاب قاد الاباألادملابءقضددملفامد ى اكم د احمدد الاالااندلاّدرا رق، دد انباادالسماميد ا ددرا

ا.اقً،اٌصي اقيقو قاٌص ا رق،سماب اقأًابءملبماقبمابال ح
باررق،سمااك اناٌن اًٌماب رت بناٌص ااب اصحناحياابٌ  نباب لقوًًايمانم الاٌرادايماباقيقساالذنبان

ي هق ا رق،هتدقّراب لقودًاب رت بدناٌصد شدملٌن فا ى اد،،اب لقودًاداكمدقالدمافاممدقاراد صرماباقدملايدمب ابارردق،سماّن
ماٌص اهصباب اقحل  ً ا.ّألصمماداّق

  اب اددأانفانقمددنيياننددقااىا لددر الالانيددقىان دد با اددمالالاهنقرددناٌملضددنقاب ق  ددبااصددملارنياب  ألق،ضددنيالالدد
دد ا مددقابابصددمىفانالا ددربلابااددقحناحبصدد اهررددًاّددرا بالخدد الفانههددنا نمل ددقالالدد رراباددملارنياباصدد رراٌم 

احيقسماباامبداب ٌن اّرااننق،اب ّننا ا.اابا لملقال ب،اباق قرقابجلململر نابا ا س 
اا

                                                           
ًك م،احادراخدقطملاَّّو دسابهليئدنابإلودالّي ناا"مل تانقاقًسفانحلبالٌدقدسمابانندملاميهدقخًّ ابالح اللفاناض"الملميا رق،سماباقًس"م مىا:اّققالانألنمبى ب نملاا1 داباد

ناباقددددددددًسانب اددددددددقأًاب قادددددددد فان،ئدددددددديساّملكددددددددراباقددددددددًساباددددددددًن ا َّا ددددددددفاّموددددددددٌم وددددددددقتفاّن  ً د يددددددددقا:اباشددددددددبٍناباألنٍبم يددددددددن)ب ادددددددديحي نااناددددددددملسماباقددددددددًسفانب ق
 .انقخ اق،اnvoice.comwww.alwata ):بامطر

http://www.alwatanvoice.com/
http://www.alwatanvoice.com/
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 لثالثا حثالمب

  ضوء فيفي حكم زيارة القدس في ظل االحتالل 

 والمآالت والمقاصد األصول

ّدرابءقددقئقامجصدن الى ابا أّدماميمدقاان،د اكدم امملرددقاّدراادادنانحقأددجاادًٌ اّدقاب  هدد الايد ارهدًرنقالالا قملرددملا
نامال الالاذاكابءٍ ابا فارمل قحاا ابابقلفانرطمئرالاي ااالٌ بق،انبالٌ ًبدخنقهلقاهًرملسمانقب اماي نابا ا

ا:له صكابءققئقافاناباقصب
اٌصد الدملميا ردق،سماباقدًسادحيحن فاانااةدملفاان ااناودن ااك دقن اااايسامث دنا د  اا:أوال   ااٌصد ااانالمجدق اردن  

اك قنااناون نااحيحنف اب اص اومب،ااكقىامث ابح اللااماعارٍرفاكمقاا   اايسالنقاكا   
ق  د الد با انااةملفاانالمجق ارمهبا رق،  اٌص اب اص اومب،ااكقىامث ابح اللااماعارٍدر اّن

ندنانادبابحد اللااناغدري ااى الملميابارردق،سماانالحلق دقاٌصد اب ٍص دفا دقىاّدراب ّ  الارألدًنالاّ 
قاةب انقاله هقدفام    االالاربمامي فانالاشملميفانالحٍم قااىارٍمىا ا أةي فاةقن  قانقاله هقدفاّن
ااااااا!ّقاعارنألقًالمجق اّأل  ياٌص اذاكابءٍ نالال ٍق،ا

اباملحددقلالالاب اددقأًابودد حبقنااددمالددماب اخددالفانددنياالددماباألصدد انق اددملالااى االا:ثاني ــا  ً صدد
اباملحدقلالالالالانذادكاب قا ااصاالسمامي ا  ً ٌمدال انقماد اداادص  ابياٌصيد انلاد انودص  اداالا شد

ا ٌصد ابود حبقناادااادقان اداةالةدناّادقهًفانذكدملاّنهدقاب ادقأًاب قاد فامهد بابءدًرااردًل
با يدماةدمبناباادالسمالاالاكم ا رق،سماب اقأًاب قا ا  ً دقىاّدقدبماب ٍص دفاقدقد، باٌصيد فانققاد  ّ

ي نا رددق،سماباقددًسا ى ابااددالسمالاب اددقأًاناابا بددلفانرددًلانطملرددقالدد باب اددقأً بالق  ددق،اّشددملٌن
مقّدمة المندوب منـدوب إليـه، ومـا ال يـتم المنـدوب با ا قدمل ،اننق،اٌص اباققًٌسماب اماي ناب قادد االااٍددرالقيقهددقادنىا رددق،سماباقددًسفاممددقاحلألددما رددق،سماباقددًسا لاددهقااّددمل باّنددًننقالايدد ا

ا.اإال به، فهو مندوب إليه
اباننملاب  أّمالاادانانحقأجاباققئصنيانق نلاانابجلمب احلًاب مل،اخصط قاندنياّملب دباب دادنالاا:ثالث ا لى 

بالٍدددملاب ادددم  فالذال  ددد اّدددراب  لدددقاٌصيددد اٌندددًاب ادددماي ناكدددمىاباٍ دددقناب ادددماب نلاب صدددرما
مجددق فانقيددقسفااص شددملرلفان صيدد ابااددن نابانبمر ددنابااددحيحنفامثارصيهددقاب داددنابا بألي ددناب   صلددناّددرال

ددملففانقددملااددحق ابخ ااص ،رألددنفاٌن  ً مدد ذباكددقىالاب اددأانا..انبو حاددقىفانبو اددالحفانودد
الخدملا ألملمدناحٍد اباشدمل الا صدكا اك قنااناوننفام    االاحقهناباب نالالااف ادايما بأله     

ا.ابانق انابٌ بق، بانٍمىاكم اّنهمقاااال ا شملرأليًّق
صي فامالاوًبدانالانهقلنالاباب حااٌراافادايمالخملا ألملمناحٍ اباشمل الالد  ابانق ادناّدقدبماٌن

ااملرحيانبضحياّرابااننابانبمر نفانماالابٌ ًبدانٍما صكاب دانابا بألي ناباد اودققهقاباقدملاإلةبدقتا مثنا   
اندًال ا اٌصي اذادكابادن   حٍ اب نلاانابجلمب فاننًال اّراذاكاكقىاحملرًّقانقاقمماباله هقدالا طبيقاّقادل 

ابانبمف ابااملرحابامبضحّ انقان   اإلةبقتاحٍ اةقن   ا.ارابابحااٌرادايم 
ابإلٌقأدقنانممقار ألقأدبااد اب دمل،ا  ً بود ًاللاباقدقئصنياندقجلمب اهدقاقدقماند انألدأابالقهدق،انباألدق،منياداااصد

دقى فانبٌ بدق،انرردق،سماب قاد اّدلانهدمدابالحد اللالا،ارهد اكقاغرب فانباألرابندراٌبدًاباادالمادالاغدقنملاباّر
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ل  ندقااادنقا دً،فاكيدفارادح ابالٌ دًبدانلألدماّنادمنالالانألدأابن هدًررااذاكادايالاٌصد اهدمب ابارردق،سمف
نياباب نفااٌينااى اقيقماانائكابالقهق،انغدريل انرردق،سماباقدًسالاظداللابالحد اللاانانًن د االا غرياب ألاّم

اند اإل يًّقاراد ًل  اّراب حمبلادااىارٍمىادايال اصمٌل ينابارردق،سمااناٌدًّهقفااٍراا ادانأفاحقل  ةبدقتاّشدملٌن
ذاكا ى ا ادملمقتاانائدكاباألصمدق،اباادقنقنياالاخت صدفاٌدرا ادملمقتاٌصمقئندقاب ألقادملررفانبالدملقابامحيدًا

راالاومب  ا.انينه الماباّر
يناباررقسمناابالقهق،نننق، اٌصي فال  نقا ملىاا   اعا ٍدرامثدناحقهدنياٌصمي دنياّادَّنانيالابود طملبداباقدممالالةبدقتا ردق،سماانائدكا ناإلةبقتاًٌماقيقماانائكافانماعا ٍرالنقاكاحقه ناباب  ابٌ بق،اذاكادايالاٌص اّشملٌن
ا بالقهق،ان صكاباررق،سمااةنق،ابالح اللااناقبص فا    االاررت باٌص ا ردق،هت ااناٌدًما ردق،هت اافااةدمل ا شدملرألهش

الاباننملاب ام  اباملانياّأل  ا ابااحيحابامبضحفامصي أّمّقدبماااماباررق،سماةقن  قانقان   ه  ااااا!اباشمٌل
ّقتادااالا ألص اخالمقاننياحمق قدهاب ادماي ناا:ارابع    ً ندأى ا   دماذادكابءٍد اداكمدقاقمل ، دقالالحدًىاب قد

ا ه  اباشدمٌل ادابود حبقناداب شدق،الايد ال لدق اباملحدقلالالاب ادقأًاب قاد   ً كدأفاحٍد احي دقجااصد
طصددق ا اٌددقمشاّن هش ي اب اددماي ناراددم الا طبيقدد انلقيقدد فانلددماباله هددقدابادد فاالالابه هددقد ااصددمٌل

ه فاّقاققا ان حقيقاب نقطفانرملبدان ا بإلّقماباشقطيبالاّمبمقق  ااىار بد ابءٍد اهً،كد اباشدمٌل ا.احمص   ألينيااننملالاميبق اب
ه الا نن ألبددرياّألقاددملفاندد لاباموددلاّددرااهددمابا حقددقالاّددًىاهقلررددنانلٍّق ي ددنا نررددماحٍدد اصددمٌل نًننقالايهقاةقن  دقاندًايماذادكابءدًرااباادحيحفا.اقألناّرابامبقألقتنب ناّن م ذباكق  ا رق،سماباقًساّشملٌن
م    اربق اباله هقدانباننملالابا حقدقاّدراّدًىالٍّق ي دناباقيدقما د  ابارردق،سمالاضدم،ابامبقدلاباد فارألديشا

 أهيدمابالّ  دقلاصد اودبيماب  دقلاداداٌمي ابإل اقىاب اص فام ذباعارٍراذاكابامبقلاهقلر بفاكقىاباله هقدا
اّأل دد ارادد مهباذاددكابا أهيددماب َّقدد دنىالاغقئدد ٍدد اندد اكابء هش فاناّددقالذبافانذاددكاامهددمداّددق لاصددمٌل

اٌصد ابالّ  دقلاند اكابءٍد ان طبيقد  نرادطصحاٌصد الد با.انهً ابانقظملاهقلر بفاكقىاباله هقدالمابءا 
ا.اباله هقدالاباألاملاباملبلرانقاله هقدابا نررصه ا

ــ ٌ ددقاّددراا ددمب اباله هددقداب شدددملن الاالذباكددقىاباله هددقدالاب نددقطفااناباله هددقدابا نررصددده اا:اخامس   م
ابذاكا اباشملرفبان   نكقىاب ةملاب رت باٌص ال باباله هقدانغري اّراا مب اباله هقداافانبمف 

ّدرااخطدأااٌصد نباصدممالدماٌدًما مل دباباألقدقنامي اداكقاله هقدالاةبم د انلادالا د اداب شملن ا
نفامي ٌصد ايميلااصٍقا اناامب د انا مبٌد االملميابإل ٍق،اصقأميلارنبغهااىارٍمىانبضح قانهل بفام    ا اومب،الاةبم  فاانالادالا  فاانالا طبيق اّقدبماّ مبممل باٌصد اادنبتاباله هدقداب شدملٌن

هٌّاّأل  يااب  قافالاباله هقد ا.اٌص احٍمهقالال  ابانق انابا ا قارنألقًالمجق ياصمٌل
يًّقاالادايمااصم قافابا  مررفاانابا طبيلفاانابا ألميمانننق، اٌصي فام ى اّقاب  نم احقأجاباقدقئصنياندقا حملمياانانقإلنقحدناّدرادٌدقنىابا دأةي فاانابا قأدملميفاانا فانالا ألدًناانالمجدق  اااناودنن ااّراك قن ااقٌصيهصمٌل

بالن ألددقداٌنهددقاااددقدسماباألصمددق،اٌصدد ابرنبغددهاكددقىاحب ددنااص اددي نادٌددقنىاٌقطلي ددنااىا ٍددمىا صددكاباددًٌقنىا
ّ ا  ملوي  قا بدًااقبدملااائمنابالق انب املبا ان، ةنقلقاامصناحانن اّرا صكاباقمبًٌانب قمبلاب أةم،سمقايبا رب

را صكاباقمبًٌانب قمبلاابيخملفانبال ل قحاٌص  ا:اٌراانائكاب ئمنابءٍيمنباملافابيخملفاّن
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لذبا،ارد اباملهدمارألمدماباألمدماباد فاقدًابخ صدفاميد انا د ا دملىا:ا"ىابا دم،فملابإلّقمابالقيد اودليقق
باّدددرالخدددمب ااىارأخددد اّدددقا:ا"..نقماددد اار  دددقا1 .."غدددري فامدددالا نهددد   ً بخ صدددفاميددد ابالقهدددق،فامدددالااهنددد ااحددد

اّددددقاب   صددددفاميدددد امدددالال ٍددددق،اميدددد ا ى اٌصدددد ااحدددًاب دددد لبنياكددددماه هددددًا:اقددددملابإلّددددقماباندددمنفاا2.."نددد 
قارٍمىاميمدقابه مدلاٌصيد فامأّدقاب   صدفا:ا"..نقملابإلّقمابار،كشها3 .."ّايب بإل ٍق،اّراب نٍملفالمن 

نالال ٍددددق،الاّاددددقئما:ا"..نقددددملابإلّددددقمابابهددددميتا4 "..ميدددد فامددددالال ٍددددق،اميدددد فا ى اكددددماه هددددًاّادددديب
ميهدقااّادقئماباله هدقداّدراٌمدم:ا"..نقملاصيخابإلودالمابندرا يميدنا5 .."باله هقداٌص اّرابه هًامي 

راٌمدمانأحدًاباقدمانياعارنٍدملاٌصيد الذباكدقىالاب ادأانا نقملانألأاباألصمق،اعارنٍملاٌصي فانعارهقأملفاّن
:انقدددملابإلّدددقماحممدددًاندددراٌبدددًاباملدددقنالاّألدددملغاحًر ددد اٌدددراحٍددد ابا مودددمانقاادددقءنيا6 .."قدددمالى
نودص  اداناك دملاباألصمدق،امٍمىارملخ  انقا مومانقااقءنيفاننأل ه اخيا  انقانيبادااص  ابياٌصيد انلاد ا"..

ل  دد ا:ارنهدد اٌددراذاددكفانرٍمللدد فامهدد  اب اددأاناّددراّاددقئمابالقدد فاناددماكددقىابااددمبناٌنددً قاقددملابجلمهددم،
ااااا7 .."ص اّرامألص فانالال ٍق،الاّاقئماباله هقدٍّملن فامالا نٍملاٌ

ائراكقىاباله هقداوقئغ قالاذاكابخلطدقنابانبدمف اباشدملرفاودمب،الاةبم د اانالادالا د ااناا:س اساد
 طبيقدد فام   نددقا ددملىاا  دد اكددقىارنبغددهااىارَّخدد انألددنيابالٌ بددق،اطبيألددنابانق اددنابادد احل هددًالانيددقىا
ّ دنفانن ألبدريالخدملفاالاختصدماباندمب ل احٍ اباشمل اّنهقاّراحيااكمهنقا ق ادناخقا دناانا ق ادناٌق
دددنا  قأدددقن اب مدددملبدا  ّ باددد ا ندددرلانادددقحناب ادددص ااىا ٍدددمىاخقا دددناندددق مملبدانب صددد ق فااناٌق
ا نب ص ق فان ن ن اٌممماب ّ نالاا،هق،ابابايطنفانننق،اٌص ال بابابألًالاباندمب لفابود قمل 
ا فاناّقاباله هقدابجلمقٌه فامقًابباددملافاب اددم  اباأل يددًاٌصدد ابا لملرددقانددنياباله هددقدالابانددمب لابخلقا ددنانبانددمب لاباألقّددنفام دد   ٍقى  قىاّن الابانمب لابخلقا نالاكم اّ  ااصب   دددناباددد ا ألددد  اميهدددقابابصدددمىفاممدددقارألددديناحندددملابانندددملااله هقدابالملدف   ّ ااصنندددملاباله هدددقدف الاباندددمب لاباألق ٍِدددملق ّ نفانحنملاباننملابجلمقٌه المابيخملالابانمب لابند ُ  ا.ابخلقا نباله هقدف ابالملدف الابانمب لاباألق

اباملحقلالالاب قا الاظمابالحد اللادانٍمىال  ابانق انابامبٌنيانب طالق قاّراب لققاباألقِامنيا  ً  ق ادناداص
ّ ناحيداالى اب ادصمنيا غق، دقاٌق ادملىالاب قاصدملكق،ُالاّشدق،قاب ،غاّن نيفاّن اد انمادل اةقاداابءدمّل

بااألمدمماب ادصمنيالالااىاردملزابانيب اب ادطل اداادص  ابياٌصيد انلاد انودص  ادانحبادبق  ا  ً نقلدقالودالّيًّقاخقاد
اند اابيدقىاحٍد اباشدمل الالد  ابانق ادن  ً راٌصيهقفاا اكفام ى اباله هقدابا فارنبغهااىارأل   بياب ،غاّن
اباددد فاحلدددبااىار ٍقّدددماميددد ابادددًرين انباايقوددده فانر ألقضدددًالا ن ددديقأ ابانندددملف ا انبالق اددددقدف فانالارقبددددماميدددد ابودددد ئ ق،انباألمصدددده فانر قأددددق سالا شددددلدددماباله هدددقدابجلمدددقٌه  انبالٍددددملف انباله مددددقٌه  ص ابالقهدددده    .نبا ألقضًانبا آ ،باايقوهاانابالقيد ا د باباله هدقدفانذادكا ندمل بااص ألقيدًاباد فارٍ ندفالد  ابانق ادناممدقاراد ًٌهابا ٍقّدماٍ 
                                                           

 نقخ اق،اا69 ا2بالقي انب  لق ادابخلطيبابابغًبدفاداج:اب نملاا1
 نقخ اق،ا69 ا2بالقي انب  لق ادابخلطيبابابغًبدفاداجاا2
 .انقخ اق،ا24 ا2صملحااحيحاّاص ادابانمنفاداج:اب نملاا3

 .انقخ اق،اا464 ا4ب ن م،الاباقمبًٌادابار،كشهاداج:اب نملاا4
 .انقخ اق،ا179 ا4كشقفاباقنق اٌراّنتابإلقنق ادابابهميتاداج:اب نملاا5
 .انقخ اق،ا227سا22همم ابال قنىادابنرا يميناداج:اب نملاا6
 .انقخ اق،ا66َّّالقتاباشيخاحممًانراٌبًاباملقناداباقا ابا قااابال قنىا :اب نملا7
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نبيقىاحٍ اباشمل انحًل ااق انامقهي ناحب ناايا أةملابالقهق، الى ال  ابانق اناايا ااك ملانضمح قفن ألبريانا
مٍملر ددنفاممددقار طصددبالصدديالااّين ددقا ق اددنابق اددقدر نفانا ق اددنابه مقٌي ددنفانا ق اددنانافاميهددقفانددمالددها ق اددناويقوددي ن

ددر باا نألددقداباايقوددي نفانبيةددق،اباله مقٌي ددنانبالق اددقدر نفانبيمددققابالٍملر ددنانبالقهي ددن ددقاا.ّملك  نالااحاددبامقيه 
دددقارغدددقّملانلقهددد ا ً ىاحمرتّ  صمددد انلخالاددد فامي اددد ب ألق دددًسمانمحدددً اابيدددقىاحٍددد اباشدددمل الالددد  ابانق ادددناٌن

ً انب  شألبنا ا،صي ادنىا،هم   ا!!لالاباايقوه فانباله مقٌه فانبالق اقدف فانبالٍملف انحٍي  
صيدد فامدد ى انيددقىاحٍدد اباشددمل الالدد  اب قا ٍددقّال انددنياباددًررانباايقوددنفاانق اددناب ألقاددملسما  طصددباكمددقاقمل ، ددٌن

اله مق انبالق اقدفانننيابالٍملانبالق انغينابو قأال،اكقمناب نألقدانبيةق،ابا اررت باٌص اافشاّرانننياب
ا.ااباملارنيالملا قاانالنقحن ا

رامث فام   نقاهنن ا ابا اّن ّ نا ننمنابا ألقنىابإلوالّه  ا،بجالد باب مضدم ابي ابجلصدم داناد اندتاب ّق ناباألق
قتاباًن،سمابءضمراققئمناّمض ً فاهلدٌص ا أخمل الاب مقملاهمألنقاا  نقا ألق بكمقااقاينفااٌم نق ادنا  ابابا اد

ننطبيألنابءقلفاايسانب،د با.ااصمقأملا بينا،افاميهقنغيناّن اٌقمد اّنققش هقااكقىارنبغهاٌصي مقًاافاهم نب 
االا،افاباب نااىار مامال قا،ار دباد فاودي بنق ارٍليد ااىارٍدمىابادملافالمنقاّ لقاٌصي اننياب ٌ ق،فانامجقٌهش

ميمدددقالاصددده،ااىارأليدددًابانندددملابءاددديفاالار دددريابنمدددلاندددمافا(لمجدددق اب غصبي دددن)=اا غصبي دددنااناب ك ملر دددن
ري مادددمالايددد ابايدددمماّدددرا،افال ب،لدددقفانذادددكااو دابادددّر  ً ا اباندددملنففاافكصمدددقاشددد  ً تاب حدددمبلفان بددد ن غدددري 

ندنانب ٍّندكمابال مىامقال مىاا نقا  غدريان غدرياب ّ  دانانب حدمبلانب نضدق لاصدمٌل  ً فانلد  ابانق ادناحمدم اشد
ا.ا!!ن غرياّا مملرراا قأًداب حمبلانب نضق اب َّةملسماميهق

رانٍمىاباله هقداب شملن الال  ابانق انابه هقد بامجقٌيًّقفام ى اذاكاالار نينقاندأفاا:ابع  سا لذباكن قاممرا َّّ
اّدددراب حدددمبلااىا طدددملحامجصدددن اّدددرا باله هدددقداب مل ٍدددربتاب نهقأي دددناباددد ااٍدددرااصادددقدسمااٌ دددق،اهمدددلاحدددقل 

ا ابجلمقٌه  بالو ئنقسا قاٌندًابهلد  اابيدقىاحٍد اباشدمل الالد  ا(ااك اهملادن  اّألقاملاٌ ق،ا)=ب ممه 
ّ نفان  م ماميمقابٌ ً قاٌص ا امي  ا نااص ألقّدمالاد،بودق نقاب ادماي ناب   صلدناّمل ٍدربتاّنهقأي دبانق اناباألق

ّ ددنانااّددل ادد قأًب  اناددم،سماخقا ددنفامب لاّددلا ددب اددقئماباله هقدر ددناناددم،سماٌق ّمل ٍددربتان ندد ن اباألاددملاّن
ا:اةالةنفانله

 
 . العاّمةالشرع بأصول  االلتزام التامّ : المرتكز األول

ّ ناب بقدئانباقمبًٌاباٍصي نا اقمل لقاباشمل فاناندٌهقالا ام اقملل ي نابا ابا قن نال  نقا ملنمانأاملاباشمل اباألق
باٌددراختاددي ا صددكا  ً ددقىانب ٍددقىفانشددقن اباشددمل اقادد طصقددناٌددراقيددًفاباّر ّ ددنالاب  قطددبفاّن ن بمر ددناٌق
قتفان قييًا صكابإلطالققتااّالالااىا غًنااامال اةقن ناردالذا دقاٌندًاب ألدًبمابانادم ابخلقا دنا باألمّم

ا.الابيقىاحٍ اباشمل الا ق اناّرابانمب ا
ناقًابخت االماباألص انقالق انب املا صكابانام ااوقو قاا قأليًاباقمبًٌاب ادماي نفانباقمبٌدًابالقهي دنفا
ممددقاحلألصنددقاىلددرااحددمجالالاباصددمبذا دد  اب اددملفانبالودد مًبدا ددقاابيددقىاّددقارادد قأًالابااددقحناّددرا ددمب لا

ا.انق قرق
صيدد فامدد ى ا ابهلددقم اب مل ٍددراٌن ددقتابادد ابءادديفااّددرابن هددًرق  ددهاب نهقأدده   ن نمهددقابالا ددربمان صددكاباألمّم

اّأل د فاممدقاقدمل ، اباشدمل اافانبالن ألدقداٌدراّادقد،هتقفانشقن لدقالالاغريلدق ادم اباشدمل  دادنىادايدماخدق ش
اٌقمشا الاحلم اشقن اذاكاب قمل ،اّقاعارملداٌراباشمل ا لا ادايماّأل د يارق  دهاشدقن احٍمد ابن ًب، ادانن ش

ا.اباألقم ا
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دددقتالاحقيق ددد اب مل ٍدددراردددملنمالى الددد با بادددمب،دسمالاخطقندددقتاباشدددمل انبإلطالقدددقتا قملردددملاباقدددملاندددأى اباألمّم
ددملبدسماادد اّقاددمدسميا ّددقاعارٍددرامثددنانبإلطددالقاباألمددممال،بدسمافانالارنبغددهااددملمهقاٌددراهددم اهالادد الاذبهتددقفاّن

ا بالّ  قلان اا املمقتارنبغهّبقصمليفاممقاارألينااى اّقااّملان اباشمل اانا ًنالاي اّرااناّقي ًادايمياتا  ي
ٍقى قىاّن فاناى اّقاهن اٌن ااناكملل اّرا املمقتارنبغهابالّ نق اٌن الاكماّ  ٍقى  قىاّن ا.الاكماّ 

ص الًفاّرال باب مل ٍراقمل ،اب اماي مىا مجصن احادنناّدراباقمبٌدًفاكققٌدًسماباألدقماربقد اٌصد انبالقهق،اٌن
ص الطالق احطارملدادايماّقي ًفانققًٌسماب امالاٌمّم احطارملدادايماتا  فانققًٌسماب طصقاربق اٌ

فاب صيق،انبا املمقتابإلنقحدنفانققٌدًسماباد ب،سماب ادصي نفانبإلنقحدناب ادصي نفانققٌدًسماب ادمالابا ادملمقت
ماٌص اهصباب ادقحلفانققٌدًسماب ّدملالذباضدققاب ادلا  ً نققًٌسماب ّم،اهققاًلقفانققًٌسماد،،اب لقوًاّق

ا..نلذباب الاضقق
  اباقمبٌدددًاّمه هدددقتا،صددديًسمااٍدددرابانلدددقذاّنهدددقاابيدددقىاحٍددد اباشدددمل الات صدددفاب ادددقئمانباندددمب لالى الددد

ح م، بالابانققشاباًبئملال ب،ابانق انفانلهاققٌدًسماب مل،انب ا قأًبتفامققًٌسماب ّم،اهققاًلقاالاحلًاهلقا اباألدقم ا دقااٍدمابّدملئاّد"اّهم ناّا لقدسماّرابادن   دقاب ٌمدقلانقانيدقتفانلمن  اد ااد،فاكيدفانا".اقا دمىلمن 
دددننياالدددماّألنددد اب   صلددد  ّ دددناالددد  اباققٌدددًسماباألق  ّ باددد اّدددراب مٍدددرابالوددد نقدالايهدددقاابيدددقىاحٍددد ابارردددق،سماابهلق

نبقألي ناب   صفاميهقفااٌينااى ا رق،سماب قا الاظم ابالح اللاننينابابحااٌراوبمالملرمل فان قًمياام،سما
نغرياذاكاّراب لدًبفاباد ااٍدرااصربئدملااىانيالاباقًسفاٌن فان ألملرفاباألقعانمبقأل فانظملنفاب قًوي

نا  ددأليفاحٍدد اراددأل الالالقيقهددقفامدد ى اّددراصددأىالدد  ابانيددنا با حددملميابادد فاب  هدد الايدد انألددأاب شددملٌن
ا.ان مهاقتاّراباررق،سمدنىابا لدقتالالالد  اباققٌدًسماباد اىلادبهقاقدقد،سماٌصد اٌادفاكدم اّدقااةدرياّدراللندقتانختممدقتااباقمم
نابءددقلفااٍددرااىارنددً،جالدد بابابألددًاميمددقا ددًلاٌصيدد ا صددكاباققٌددًسماباشددهريسماباغقرددنابءميددًسما دد  ،اننطبيألدد

ن الا ألددًدابانمبرددقانب ققاددًانباغقرددقتاٌنددًابا ددربمابامودديصناب شددملٌن فانددمالى احددًرااب ٌمددقلانقانيددقتا دد ٌّ
ي نابّ  ددقال انبّ نقٌددق اٌصيهددقاب..اب ٍص لددنيانق حٍددقماباشددمٌل اٌصيهددقفا  لددقنتامددقهلقأملسمابادد ا دد   اشددمل اانحددا 

ددراكق دد ا..اباغقرددقتانبانمبرددقالاباقيددقما ددق ّددراكق دد القأمل دد الالابيان،وددما فامهقأمل دد الالابيان،وددما فاّن
ا!!.القأمل  ااً يقارايبهقااناالّملاسمارنٍحهقفامهقأمل  الالاّقالقهملالاي 

ره ااٌ ددق،ابنمددلااصاددقدسمابالقهددق،انارًّددقاّددقاكددقىاب ّددملفامدد ى ا  ً ّ ددناٌنددًا ادد بو اددحقنالدد  اب اددملاباألق
دقاهلد  اب نهقأي دنا ّ دنا ملهيح  ٌصد اب نهقأي دناباقيقودي ناباد احلدًاهلدقاب ن دبطناابيقىاحٍ اباشمل الابانمب لاباألق

فانبءدقلااى ا دمب لاباألادملاا مهيد اّاد قأًبتاباألادملاا،نقنامقهقئنقاب ألقاملررالّنقطلاباننرياب مل،ا،نبه قا
اددد قأًب  االاراددد األهقاباقيدددقسفانر ألددد ،اّن ادا مظيلددد اا مهيددد ا صدددكالاك دددرياّدددراب حيدددقى دالالان ٍصدددف

قىانغقنمل  ٌ قاٌمقاٌملم  ابااقحنابإلوالّي نالاقًمياباّر ا.اب ا قأًبتانبانمب لابا اخت صفاكمًّقان م
اباملحدقلالالاب قاداايماباقيدقساا مهيد ا ق ادنٌص اا   اّرابءملف ا قملردمل ااى اادمبذاب   صلدنياندً  ً  الاظدماصد

ي ناب طالقددقاّددرااى ابالحدد اللاباغقصدد ا اب اددم  اباقيددقسا ألددم  اباًقددنانب مضددٌم ددقارددالذاندد اٌنددًالابءددس  لمن 
ااصلمل ابا فارملبدالءقق انق امابا فان،دالاصأ  ا د  ا الارقحد اميمدقان،داميد اممدقارألديناا  د افاب ألًبما  ش

اظنيًّدقالابا بدمتاانالاباًال انادماكدقىاذادكابادن   باألمصي دناباقيقودي ناباد اذادكا ى ا اادنااناميهمدقاّأل دق  ٌّ
ااصلددمل ابادد فارددملبدالءققدد انق اددمفامدد ذباكددقىا ااف ا دد ش انأاددمفا ق  ددهاب ألددًبما دد ش  قددمماٌصدد الءددققامددمل  

فا انااصلمل ا  ٌّ ا.ا أل ،اقيقّ بهنق،ابابنق،اباقيقوه 
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الى ا  اباملحددددقلالالاب قادددد الاظددددمابالحدددد اللنن ألبددددرياادق   ً الاان،داق اددددناصدددد اٌددددقمٌّات صددددفي لاصددددأهنقا دددد ٌّ
اداقإلوددملب،انب ألددملبجاناناافننق اددنابءًربي ددن طبيقدد فاممددقارألددينااى الءققهددقا اا اددم دلانهدمدابانا دنياالاّ ألدد ،ابٌ بددق، بانمهددمدا دد ش اباملحدقلالالاب قاد اّطصق قدداّن  ً اداصد ااصلدمل  اداننهدمدا د ش بءًربيدنانبإلودملب،انب ألدملبج

اربددد اٌصيددد اودددي ناّقدبّددد ابانق ادددناب   صدددفاميهدددقاذبتا ددد شااٍدددرال دددقماباألمصي دددناباقيق فانالا ل قدددملالالااادددم 
ا.ا ألينياحمم ا طبيقهقان نررصهقفامصي أّمحٍمهقانقً،اّقا ل قملالالا

لى ا مظيفال باب مل ٍرالابانق انابا اننياارًرنقارهًرنقالالابالا ربماهقادا  اٌصيد ا ادم انالمسماباقملفا
ّ نابامب،دسمال ب،لدقفا دايدماّادصحنانالاحقهدنالالاقيدقساانانلدمابود حبقنا ردق،سماباقدًساّطصق دقفاباشمل اباألق

الخملاانا هٌّاٌقمٌّااٍرابالو نقداا ٌّاإلةبقتاذاكاّقدبمامثنا افادايما بأله  ابيقىاحٍد اباشدمل الاالاي صمٌل
ا!ال  ابانق ان
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ّ نانبخلقا نا نالااالقظ الذباكق  ا ام اباشمل اباألق اّألملم هدقانبا شدبلاّنهدقفامد ى اهلدقاّألدق ارنبغدهاّمضٌم
نغينالقيقاّملبداباشدمل اّدرا امادهقفانلد  اب ألدق اباد ا ند ن اب الدقظالدهاباد ا ألدملفانق ققادًفانلدها

 ابا اّرااهصهقاصمٌل اب حٍقماباٍصي دنانبجلرئي دنانبخلقا دنفانلد،ب اب دمل،ا صدكاب ألدق اّألدنيياهلدقاٌصد اب ألق
ٌدرابابحدااٌدرا صدكاب ألدق انبالك لدق،ااحارا نررماب دملبدابإلهلدهالابامبقدلاب ألدقشفاكمدقااى الٌدملبغاب دمل،

ا.ابا  بطالا نررماب ملبدابإلهلهاباٍملميالابامبقلنق القظابنمل دسماّراصأ  ا
ّ ناانابخلقا ناب و ح ق،اّدقاندقتانننق، اٌصي فام ى اٌص ابابقحااٌراحٍ ااصشمل الا ق اناّرابانمب لاباألق

ااصًررفانا ين قدهاّدرااصنلسفاناصنادبفاناصمدقلفاناصألقدمفامرألملفابايممانق ققاًاباٍصي نابخلمساّراحل  
ب  نق،انبي،ب،ابا اررت باٌص ا   صهقالقيقال  اب ققاًفانبءلدقظاٌصد اباٍصي دقتفانردردبداب ّدملاحقه دنا
ّ نادنىابخلقا نفاميقأبابو نطققال  اب ققاًانبا شباا دقالاكدماّدقارادمغ اّدرا لذبا ألصقاباشأىانقاألق

ااصشمل الابانمب لابا ا.األقّ نحٍ  
اادد اّددرابو ح ددق،اب ققاددًابجلرئي ددنا  ً ٌصدد ااى اباصددمبذانق ققاددًاالار مقددفاٌنددًاب ققاددًاباٍصي ددنفانددماالاندد
اداكمدقالدماّألصدمماداّققادًاهرئي دنارنبغدهابو ٍشدقمهقا اهرئدهش اباملحددقلا"امق قاددًابجلرئددهاّددراحددًراانبالٌ ددًبدا ددقفاب مل بطدنانق حٍدقمابجلرئي دنفالذالى ااٍدم احٍد    ً ر م ددمالا ألملرددفا"الالالالاةالةددناّاددقهًالا شدد
قر هدددقفا ب ادددص ان صدددكاباألالقدددنابا قنردددناندددنيالددد  اب ادددقهًابا الةدددنفاكمدددقار م دددماٌصددد اح  ددد اٌصددد اضدددملن،سماٌ،

ا.انلقر هقفانبءمل اٌصيهقفام الاٌرابو ًبّنالصملبفاب اص اٌص الدب،هتقان ًنريلق
دد الانددقناّددراانددمبنابا شددملرلاب ألددق اب صحمظددنااصشددملا صددكاناّددقاب ققاددًابخلقا ددنفام ألددينا قيددًسم امقه  فاقاٌن

لا ق اددنااانابه هدقد انبغدهااصندقظملابءٍدي ابالا لددقتالايهدقانبالٌ دًبدا دقاقبددمابابدمحاهدقاردرتاىاادد اّدرا،افانر
لقيدددقابءقكميدددناكمقادددًالااحٍقّددد اب  ألصقدددنانقاادددص انبءدددملنفاا ابخلقا دددنامصصشدددمل اّققادددً.اّدددراباندددمب ل
قادددًاّملبٌدددقسماب طصقدددنايفا فاناّن ّقادددًابءلدددقظاٌصددد اباٍملبّدددنابا دددً،جانبالوددد ً،بجالابا ألقّدددماّدددلاباألدددًن 

قادًا ّ دنفاّن قادًالقيدقاباألًبادناباله مقٌي دنانبءملردقتاباألق قاًاحمق،ننابانص انباطغيقىفاّن بإل اق ي نفاّن
اّددرابال..ابخنددق بسمانب ألققبددنالقيددقاب اددقنبسمالاب  ً حٍدد ااٌ ددًبدا ددقاٌنددًانيددقىمهدد  اب ققاددًانوددمبلقاالاندد

ا.باشمل الات صفابانمب لانخقا نا صكاب  ألصقنانبقنابااص انبءملن
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مألص ااوقساّقاًاّملبٌدقسمابا دً،جانبالود ً،بجالابا ألقّدماّدلاباألدًناصدمٌل ااحٍدقماب ألقلدًبتانب ّدقىا
دًمابا ألدملغاءيدقهت فاندمالقيقدقاهلد با نبا ّنانودمبلقفاكمدقاصدمٌل اب حٍدقماب مل بطدنانق ودملانب ودملىاٌن

اباشمل اٌص ابااصحانبااص حب قاًا ا..اا 
لى ابا شبلاّرال  اب ققاًاٌنًانيقىاحٍ اباشمل الا رق،سماباقًسالاظمابالح اللارل هالالابارتغيبا
ًّّقااص ألملفاٌص انبقلاباقًساٌراقدملنفانبا لنبءااٌص ا رق،سماباقًسالاظم ابالح اللالقيق دقا قادًابا دً،جانبالود ً،بجاباد فااٍدرابختدقذ اّدًخالا ٍدملالات صدفاباادبماب أليندناٌصد الملردمل فانختليدفاّألق دقسمالق

ابا ملن،ف اإلٌقدسمابءقمقالالاالصنقالاب قا  ا.االص فانحشًاباًٌ ابإل اق  اباألق ه 
ٌص اا   اايساّرابامب،دالقيقال  اب ققاًا راحنملاٌص ا لا ا رق،سماباقًسفانبٌ قًااى ا صدكاب ققطألدنا

ٍ راباألقعاب  لملج ّراّألملمنانبقلاباقًسانب قًوينيفانبءقلااى اذاكاباألقعاالاره  اّراقملردباالهابا ا 
ً اهرا ب،اباقًسااناّراعارر،  ا.ااناّرانألي

صي فام ى ابو ح ق،ا ب  اً فااصننملاباله هقدف ا صكاب ققاًاباٍصي نانبخلقا نانبجلرئي ناٌنًانيقىاحٍد اٌن
فاندما،هدقااد ىاشقلصهدقفانبا قصيدمافانالاحمدي اٌنهدقاباب دنباشمل الابانمب لانب ا قأًبتاّدراب الي دناهٍدقى

ي نابامب،دسمال ب،ا صكابانمب لانب ا قأًبت اااا.ااّراصأهنقالالالوق،سمامه ابانام اباشمٌل
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ب ألدقشاحبيداارغدًنالذباكق  اباغقرناب  ص اّراباله هدقدا طبيدقاّدقارد  ابا مادمالايد اّدراحٍد الابامبقدلا

ي نفامدد ى القيددقالدد  اباغقرددنار مقددفاٌصدد ابا ألددملفا ّددنلألال ان اربّددقتاباددمحهاب ادد لقدسماّددراباناددم اباشددمٌل
نبٌ بدق، باهدقار اد  اند ابامبقدلاّدرا.اباملصيًاٌص اذاكابامبقلابا فارألملفانقحملدم اباد فارندر لاميد اب دملبدابإلهلده ا باايقودي نانباله مقٌي دنانبالق ادقدر ناباد ا د حٍ ان دَّةملالاا غريان بًلانلملفاندمابٌ دًبد بان صدكاباندمبلمل

بهتدقانلم الهتدقا ارق  هاّألملمنا صكاباندمبلملان قص بقهتدقان غري  ا.ايصناب  ص ااص مهي انبا اًرًانبارتصيًووألي قالالاب  قق،اباماذاكابامبقلفام ى اضمقىاحارا نررماب ملبدابإلهله 
اد قأًب  ابالا لدقتالالاب دآالتفاحبيداا نننق،اٌص ال باب مل ٍدراحدملفٌّانقاندقظملانبانن دق،الا دمب لاباألادملاّن
اانا،افا اددأاناّدراب اددقئمانددماحلدباٌصيدد ااىارمباددماباددً،نالا الارٍ لدهابانددقظملاٌنددًاباأل دم،اٌصدد ا دد ش

صدد اّددًىالق ددقاب ققاددًاب ملهددم سماّددرا ط بيددقاب ددملبدابإلهلدده الاذاددكابا ألددملفاٌصدد اّددًىاهقلرر ددنابامبقددلفاٌن اادد فانبءددقلاابامبقددلفا ددًاّددرالقددقاّققاددًاباشددمل اّددرابءٍدد اُحددق  اادد اكددمىابامبقددلاهددقلر بفان أك  مدد ذبا بددني 
ٍددنياندددنيانحددهاباادددمق،اننبقدددلا كدد اكفابابدددمحانددقءٍ اباددد فارددملب اّنقودددب قانالئق ددقالقيق دددقااماددمااّدددنياّن

ا.اب ،غ
الا ق اددناا  ددمانً هش اصددمٌل برددن القدئددن ااصمشددمب،اباله هددقدف ابجلددقد ابادد فاحلددباٌصيدد ااىاحيددط الى انهددمدا دد ش

باحيق قدقىاب ققادًاباادقّيناّدراب حٍدقما  ً دقان ادًر ،حقا اٌنًابامبقلابا فارملبدا مهيهد اانا ادًرً ا مهيه 
االاردد  ،ا ق  دد الدد بااى ابامهددمداب ددقدف ااصددن   ب ادد لقدسماّددراباناددم ال ب،ا صددكابانددمب لانب ادد قأًبتفاّن

دقىانب ٍدقىاباصد ررانأفاح دقااص ألدملفاٌصد اباّر دقارنبغدهااىارٍدمىااوقو  اّراب حمبلا طبيق قالاي دقااد فانلمن  قل 
دقىاٌدقّال اا أهيدمابالّ  دقلاندأّمل اانابالّ ندق ا.ارمل ًالايهمقاا مقىاباماماندنياب  دقلانبامبقدل مملهدقاكدقىاباّر

هدددقلراا طبيدددقاب دددملبدابإلهلددده فاممدددقااغدددري(ابحملدددم ا)=ٌدددراهندددهااألدددًماادددصمحي  انهقلرر ددد فان،هدددقاكدددقىاب ٍدددقىا ا.ارا ًٌهابالٌ ًبدانق آلابا فارَّنلالاي ابءٍ اٌنًا طبيق 
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ّ دناند،،اّقامي اّلاًسمفاب ّملاباد فارألدينالٍدي اققٌدًسماب ادننطبيألددنابءددقلفاّددرا قمصددناباقددملالى اب قاددًاب هددم انب ٌندد اّددراباشددمل ار م  ددمالاهصددباّددقاميدد اّنلألددنفا الاباندمب لاباألق قحلانب ندقملانب لقودًانب  دق، 
ا.انبخلقا ناّملبٌقسم اهل باب قاًاب    ابا قن اباقق، ا

ّ دنارنبغدهاٌصد اباادقدسمابالقهدق،ابالا لدقتالالا انيقىاحٍ اباشمل الال  ابانق ادناباألق نلذاب ّملاك اكفام ى 
آالتاباقملانقإلنقحناّراحيااّقاررتا لقودًّآالتاباقملانقا حملميفاّن اّدراّندقملاّن فا دباٌصد اكدم اقدمل 

نالاوددبيمالالاباٍشددفاٌددراّقددقدرملا صددكاب نددقملانب لقوددًادنىابالودد ألق نانددأدنبتاباملاددًانبا حصيددمابادد ا
نانقاألصمماباله مقٌي نفان شمماب احاباله مقٌه فاند،بونابءقانفانب نهجا ا.ابا ق،خيهفانومبلقابا حصيصهانب نهجابامالهانب نهج ن ن ابايمما صكاباألصمماب موّم

  اب دنبتانوددقئماغددًتابايددمماّألينددناٌصدد اضددبطا اددبناب نلألددنااناب لاددًسمالاصددأىاّددراباشددَّنىفاالى الدد
كمقااّا اّألينناٌص ابارتهيحاننياب نقملانب لقوًاّراههنفانننياب نقملا لادهقاّدراههدناةق يدنفانندنيا

ق  د الد بابالن ألدقداٌدرابا .اب لقودًا لادهقاّدراههدناةقا دن قدًرملبتابالملدر دنابءمقودي ناباألقطلي دناباربئددًسماّن
اّددراب حٍددقمفاابادد االا ادد نًالالاد،بوددقتاّاددحي نفااناناددلي ن اصمنددقملااناب لقوددًاب رت بددناٌصدد احٍدد  

ابجلددقد اب اددَّنلفانالاقيمددناهلددقالانبقددلاب ّددملا ا.ادغًغناباألمبطففانالا غرياصيئ قاّرابامبقلاب ألقشجاب شقٌملفاناومىا أهيمهدد  ابا قددًرملبتاباألقطلي ددناالا،حدد انينهددقاننددنياباننددملاباألصمدده 
نهل بفام   نقا دٌر اندأى امجصدن احادنن اّدرا صدكابا قدًرملبتاباد اان،دلدقابخلقئ دمىالانيدقىاب لقودًانب  دقطملا

ب طبقٌددقتاص اددي نان قددًرملبتامملدر ددناالارادد نًاهص هددقالالاىلاددبهقابادد ا رت ددباٌصدد اباقددملان نقحددناباررددق،سما
الّاددناحقيقي ددناسماّألقرشددناّبقصددملا يناّددرا صددكابا قددًرملبتا   ب قًوددي نيفانرادداباقددًسفاننبقددلاالصنددقاامبقددلّن

ًك م،ا ًك م،احادقمابادًرراٌلق دنفانم ديصناباشديخاباد ًك م،اخددقطملفانغددريل اقصيددمفام قددًرملبهت انلصدديالهت اباألقطلينابءمقوي نابنمل دسماّقاب  ه الاي اكدمام ديصناباد ٌددراّألقرشددناّنب قددناحممددًاحاددنياّلدد اباقددًسفانبادد
بقصدددملسمااصمبقدددلالاباقدددًساباشدددملرففاممدددقارمهدددبابالوددد لقدسماباقادددمىاممدددقاان،د  اّدددرالصددديالتاناحقيقيدددناّن

ا.ان قًرملبت
ٌصد اا  د اّددرابءدملف ا قملرددمل ااى اذلدقنانألددأابابدقح نياب مقضدمالالابٌ بددق،اباقدملان نقحددنابارردق،سماذ،رألددنالالا

لاباقددملاالانبقددلاادد انالاوددنًاٌصيدد فاذاددكا ى اابا طبيددلاباشددأليب اّددلاباٍيددقىابااددهيم اخنددقلاذاددكاّبقاغددنيا
دددقتاباددد ااٌدددقدتاٌالققهتدددقابا طبيددلالاباألددملفاباايقودده االااٍددراادد ااىاردد   انددنياباشددألمنابٌ بددق، بانٍم دد اقددملب، باويقودديًّقا   دد  اباًناددنا اٌصددد الددد بااى ابءٍّم ن ألصدددراٌنددد فانالااٍدددرالادددربماباشدددألبانددد فاناددديساادل 

قوددي نانبا قأق،ر ددنا ّددلاباٍيددقىابااددهيم اعا  بألهددقاصددألم قفانددمانقيدد ا صددكاباشددألمنااددقًّسمانةقن ددناباًنصّم
ااررددق،سمااألددًد اّددرا قهتددق انادد اكفامددأ   ٌصدد اّمبقلهددقاّددراباٍيددقىفانعا قبددمانددقا طبيلابادد فاقبصدد اندد احٍّم

ا!!ب مملبدالالاباقًساايل هالالا طبيلاصأليبشا
اّدقاب  هد الايد انألدأابابدقح نياب كدق الٍدملسمالنقحدناا،ماّدرا ملحيدباباٍيدقىاباادهيم  انم الاٌرالد بفامد ى 

ريبتفال  ندقاىلادبااى الد بابا حصيدماردن  انطدقايبابا أصد انودلق،ب ا قنادصي ق باررق،سمفانمملحناذاكاباٍيقىاهم،ا مقاٍيقىابااهيم  االارامل  اك ملسماباربئدملررااصقدًسفاندمارقبدماند اكاٍّمللدقا،امه ااصمآلاباايقوه فاومااٌر ص ابو حيق، اإلد،بك  انأى اك ملسماباربئملرراالاختًّد اندأفاحدقلاّدراب حدمبلفانالااٍدرااد ااىاراد ليًاّدراٌن
ن صددددكاكددددم اباألددددقعا رددددق،سماب ٌددددًبداباغلددددريسماباٍبددددريسمااصقددددًساّددددراصددددأهنقا ألملرددددفاباألددددقعااذاددددكفاذاددددكا ى ا

اب قًوي نيانققاًفاب اقأباغق نابالٌ ًب،بتا  ً ًانب مق،وقتابجلقئملسمابا ا ق،وهقاوصطقتابالح اللاض
نوددقئمابإلٌددالماباٍدد ىابادد اردد حٍ اميهددقاّددقلاباٍيددقىال  دد اّددراب ألصددممااصققاددهانباددًب ااى اب قادد فالذا
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ا قدما صدكابءقدقئقانبال  هقكدقتابالقدحدناءقدمقابإل ادقىنام،سماققطألدنا ملمأاكق  انالا ربلاابااهيم  ا
ا.ابا ار ألملغاهلقاب قًوي مىانشٍماخق شا

انويص  ً اباررق،سما أل صي فام ى  دراّدرٌن  ٍ دقا   قدماان اّرانوقئما ألملرفاباألقعانمبقلاباقًسانب قًوي نيفاكمقااهن 
اا!فانايساّرا،اىاكمرامسللالاباألقعابخلق،هه انام،سمااك ملانبقألي ناناّق نبااقطألنا صكابءققئقا

اّددرا أليندن اٌصدد احادرابا مادمالالاب ددملبدابإلهلده  ي نفان غش انبقألنقاب ألقامل صدكالدهاب مل ٍددربتابا الةدناب وددقساباد اىلادبهقاقددقد،سماّن ا.ا صكابانمب لانب ا قأًبتابا ا ًبل احيق نقابايّم
ان أويا قاٌصي فام ى ا ابايممالالاذاكاباله هقدابجلمقٌه  نطصقاّرالد  ابا فارب نشمدابءقهنابالٍملر نا س 

ّ ددنفانب ققاددًفانب ددآالت)اب مل ٍددربتاب نهقأي ددناباملصدديقن ا(ب اددملاباألق امقهدده  هش اصددمٌل فانذاددكانغيددنا بددينا،اف  ً ا ً ا،صي ال  اوًر انبقألهش ا.اطملرقناٌصمي نانبضحن ال ب،ال  ابانق اناب ألقاملسمانويقوه 
ابيدقىاحٍد اباشدمل الالد  ابانق ادنفااباملغ اّرالاق نقابجلدق مانٍدمىاباله هدقدابجلمدقٌهاباموديصناب  صد ٌص ا

ّهقاالدماباله هدقدفااد اكفا  ً باقددملانقودد حبقنا رددق،سمااادد اكاباله هددقدابجلمددقٌه فالددماهددًرمل بانددقارتهيحانبالٌ مددقدمدد ى اباددملافابادد فا ددملب انبٌ بق، بانأى اذاكاباله هقدار شٍماّراهمدم ابي،ب،انباله هدقدبتاباد ارقد
ا.اومب،ااكقىامثنابح اللااماعارٍرابح اللااقصيهّطصق قااٍم اققد، اٌب اقأًاب قا ا

ّ دناباشدمل انأادملاابا دقم االابا ربّندقداانال ادار م دما(ابادملاف)=لا دملهيحالد باب ألد اب ادم  اّا نً قالى ا باألق
اباملحقلالالاب اقأًاب قا نبضحناٌص ابو حبقناهصي نانام،سمابا ا ا  انح   ا  ً نر م ماداةق ي قادافاص

نأحٍقمابااص انبءملنفانخقا ناّقاًابا ً،جانبالو ً،بجالانبجلرئي ناا ناققاًابخلقبٌ ًبد قان صكاب لا
اباد ا مل بد انالا دربلا رت دباٌصد اقالالامجصدناندبا لق نر م دماداةقا  دقادالابا ألقّماّلاباألًنفا ب لقودًانب  دق، 

ماٌص اهصبا  ً ا.اب اقحلباقملانقا حملميابو احقنقااققًٌسماد،،اب لقوًاّق
يًّقادايال اااداناباققئصنيانقا حملميوقئملاام   نقاعاجنًالفالضقمنالالال  اب مل ٍربتاب وقسنا باصمٌل  ً اٍرانبح

ابااملرحاباًبل ارنقكفاانارقمىاٌص اا ااىا اٍماٍّص فاققد، اٌص ابو حبقناباررق،سمااّألق،ضناذاكابان  
اباننملاٌراكمىاب قا ال ابالح الل قىانغأ  ا.ااناًٌّ الاكماّ 

قادبّ ا احيداالى ابا لنيناب اماي نا مهبابا ربماّملبٌقسماّملب باب داناٌنًانهمدا ألق،غانينهقفاّن بادن  
ماٌصدد اودددقئملاب داددنابا بألي ددناّدددرالمجددق فانقيدددقسفا  ً ابانبددمف اّقددد ابانبدددمف فانباددن   ماٌصددد اباددن    ً ملفباقددملل  اّقدد ااص ،بئلفاٌن  ً ا..انبو حاقىفانبو االحفانو

اباقددملل اانابانبددمف اٍددماّددقافامبارت يددباب  لددقاٌصيدد انددنياالددماباألصدد انق اددملالدد بنننددق،اٌصدد ا ةبدد انددقان  
ااص ،بئلحلبااىا  ً ماٌص اّقاةب انقو االحاانابو حاقىااناو  ً اا..بخارق

ابانقظملالا ابلى  اّنألهدقانابارردق،سماود نًالايد اباقدقئصمىان حدملمياال  ادايم   ً رألدملفاندًايمابالو ادالحفاندايدماود
انق لددققاباألددقِامنيانق اددملافانكالالددقابادد ،بئل اداٌصدد ادادديالىا بألي ددقىاالارقمرددقى اّددراب حددمبل دانددأفاحددقل 
ابانبمف ابااملرحابامبضحّألق،ضنا فاممدقاحلألدماباقدملانقالود حبقناانالاحبابق  اب امابا ق ااص شملرلابان  

ا.انقارتهيحانبالٌ مقد
اامبذاباققئصنيانقجلمب  اّدرانبإلنقحنااٌص اا  نقاهنمل الالاباقملانأى  ندًايماباقيدقساندايدمابالو ادالحاالارغدري 

قانأ  نقاالا قملانقجلمب ا امحابفانابءٍ ابا فاب  هينقالاي اٌصم  لمنقا قملانقالو حبقناٌمال انألمممابان  
فاناددددديساباقيدددددقسفاانابانبدددددمف ا اددددد نً قالدددددمابادددددن   اباملحدددددقلالالاب ادددددقأًاب قاددددد فاّن  ً اٌصددددد اصددددد بءدددددقز 

ابا ،ا  ً ا..ابئلبالو االحفااناو
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ب مل ٍربتابا الةنابا ااا صنقاميهدقالٌمقانقا ماصنقالاي اّراخاللااقًنق ابا فا،ه حلى ال باباملافاب ام  ا
اا  نددقا لددمل الالاباقددملفا ًق ددقاقمل ، ددق اّددراكددمىاباله هددقداباقددملانددأى ابالٌ ددًبداندد ا قملرددملاني دد دقاالارألدًنااىارٍدمىالد بابادملافااحدًابي،ب،اباد اخنقاد اهدًرمل باالارألددينا ملبهأل ددقاٌم  بيةدددق،الر دددق اننألدددًاشصيدددنا صدددكابالقهدددق،القدددملب،اباادددقدسماٌصددد ا مقدددفانقا أّدددمانبالٌ بدددق،اممدددقارألدددينااى اقبماددد ارب شملن الال  ابانق ادنابه هدقدبامجقٌي دقفانلمن 
باقددملانقالودد حبقناانابادد ااٍددرااىا رت ددباٌصدد ايمددققاباله مقٌي ددنانبالق اددقدر نانبالٍملر ددنانبافباايقوددي ن
اااا.انق نل
اذادكابادملافا بديناهمألندقاب دمقملالالابياداهدم الاٌدال اداالااىارمم دقانل اب نب دقاٌدرابه هدقدامجدقٌهش ه  باشدمٌل ا   نقاهنيبانٍم امفاّ ٍقّم هش اصدمٌل الاخيملههدقاّدرامد ألدقالاشد ابياىاخيبانق ادناا،بقااد ابانندملالالد  اٌقع 

اىا ٍددمىاهددقالااص لٍددملانبا أّددمااظني ددناا،بدلددقابابددق،ف،اهددم اهالادد باله هددقداب شددملن ااٍمهنددقاّاددأانادبئددملسما
انبا ًنملفام نقداكمقالماّألصمماقانين  ا دقار اد  اند اّدراّملن دنانودألنفاكمدقاادلاصمٌل الاراحالمرص الالاقطألده  االاراحال اباقطأله  مرص الالاظين ا قار اد اند اّدراةبدقتانخصدمدفاممدقارألدينانهدمنابإلنقدق،اٌصد اّملب دبااى  ٍقى ٍينقاا هيقلابااقًٌسماّراشدًدابانندملالاباندين الاضدم،انبقألهد فانحلقظ دقاٌصد اكمقاناص نقاب حٍقماا قىاّن ا!ااالحي ناباشمل ابءنيفااٍماّ 
نبهتددقمااب  ددقاففابالن ألددقداٌددرابامقددم الااٌددملبغابالن ألددقداكددم اقااددقدسمابابددقح نيابجلددقد رراهنيددبانا  نددقاكمددقا

ققاًبانيقتا ن، بان  ق ق ا بانقابحااٌرا مبرقاباألبقداّن  ً نقاعارٍص فااح ل فام اكاصأىيابو أةملابيافامشمٌل
دقاق،اٌص اب  قافااد الالد  ابانق ادنافامقاألقعاب  ص ابحملق قارب ألًاٌرابإل ٍدنىاومب انألصم  ّادأانا هن 

اّرابابشدملالدملمياباله هدقداميهدقالاكدم ابه هقدر نا ًي ً ااىااالااصكااح ااحد ٍدقىفاندمااديساّدراحدق  دقىاّن  ّ
اب طصدقفالدمال ب،لدقارٌر اكمىا،ارد اباندين ا احلدملفاانابءدق  باادمبناب ٌند فانبءدقلاا  د ا،افانشدملفٌّا دقق ي

ا.اٌصي اّقاحلملفاٌص ا،افاغري اّراخطأانقام،
بالن ألدقداٌدرا دأةي اب  دقاففانشملاد فالملا دقاانالنقحدن اكقىاا ا،افيالال  ابانق انااامحملفٌّانٍم اّرٌصي فانا

اررتمددلاٌنهددقاباألددقعاباملنددق  ابجلددقد اباملصدديًاباددمبٌه فانر دد اانختمرندد فان ألميصدد فان طبيألدد فامٍددم اانائددكااناددقفي
ًك م،احاقمابادًررابادّنهقابانقظملابحملق قابامبٌهاب بقأم لاا فااك دًاٌصد الد باب بدًافانهرىابيام يصنابا

ا:احب  اباقي  فامققلاّقا ا  
يناٌقّددنانبانددمب لاب ألقاددملسماحلددبابا قأددملدالابابحدداف".. مل ان ددانهق بددناب لددمب،فاٌنددًاد،بوددناب اددقئماباشددمٌل

ننصديقأناباألصد ااقدمىااباألصد ا،حد ياندنياالصد فامد ى اانلىاخقالمبالاّاقئمفابالو طقانالااٌملبغاالماباألص 
نحلدبالحادقىاباندرانألدماباألصد اٌمدال انقدملاانباألص اذّنياننياب شد غصنياند فاباقمل انبانابفّرانصيقأنا

ّ لددقاٌصيدد فنرنبغها ددمل اا(بانددرااكدد نابءددًراامدد ى االرددقك انبانددرف)ا:نوددص نلادد اباندديبااددص ابياٌصيدد ا
ااا1 "..بانيقتااملناب ،غانبااممبت

ودمب،اباادبيمفالىا ملردًالالاودقئصنياب دمالاباألرردرااىارهدًرنقالالاا ادمالالاهنقردناّبقحداالد  ابام،رقدنا  بنا
اباٍملمي قا مميقنقالالانقياباألصه  ا.ابإلاالحاّقابو طألنقفاّن

 ا
                                                           

ي نا قًر نالام قنىا رق،سماب ا:اّققالانألنمبىاب نملاا1 ًك م،احاقماباًرراٌلق د ، رناصمٌل ب ص قد ا)ّدراباشدبٍناباألنٍبم يدنا.اقأًاب قا انباقًسان أصريسمالوملبئيصينادابا
 .اwww.feqhweb.com(ابالقهه

http://www.feqhweb.com/
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ا:اةالدراس خاتمة
فااىاردددمد ابابقحدددااالددد ا  دددقئجاد،بوددد  الاخق دددنفانبّ  دددقالاهلددد  ابابًٌدددنا  مب،ةدددنّدددرابابًٌدددناب كقداي دددناب

ا:ال  ابخلق ناال اّقا ماصنقالال  ابام،رقنفانله ملىااىا مد الابءاننفا
ّقتانب مه ًبا:أوال    ً ددًبتانيق  ددقانبمي ددقا مقددلالدد  ابانق اددنالابالٍددملاتاودألي قالالالملردملاحمدم اباندرب الاٌني اباً،بونانباطاباقملالامجصناّراب ق ّقتانب مه   ً لدد  ابانق اددنفان  ددمن ا صددكاب قدد

اظددددين الابا بددددمتاب اددددم  اّددددراحيددددااكمهنددددقاّاددددأانا ه  اصددددمٌل به هقدر ددددنان،دالاصددددأهنقا دددد  
اباددد فان،دتاميدد ابإلصدددق،سمالالالددد  ا نباًالاددنفاب ّدددملابادد فاحلألدددماباله هدددقدالاذاددكابادددن  

ٌ قاومب،الاةبم  اامالادالا  اامالا طبيق  ا.ابانق اناّشملن
بٌ بق، بانٍمىاب اأاناباله هقدر نفامقًاانمل تاباً،بونااالي نابالا دربماندق خالقاب ادماي ناٌندًاا:ثاني ا

يناباله هددقدالا باله هددقدالالدد  ابانق اددنفان  م ددما صددكاب خددالقالابإلاددقىابجلددق ماهشددملٌن
درددن  ً انباله هددقدالا طبيقدد فاكمددقا   ددمرا صددكاب خددالقابإلاددقىابجلددقد ان أل امهدد الدد باباددن  
دردنفانبال ل دقحاٌصد اب  دقافاميد فاندمالى ا  ً بي،ب،انب مهقمال ب،ال  ابانق انفانقبملا صكابا أل
 صدددكاب خدددالقا دددملمأامجيدددلااصدددٍقلابإل ٍدددق،اٌصددد اب  دددقاففان  ددد ااّدددرا أةيمددد فانشملاددد فا

ا اب ادددملان طبيألددد فانختمرنددد فان ألميصددد فانندددًالاّدددراذادددكاراددد بطراّدددنهجابإلّدددقمابهلدددق ها
ا.اقما ا،ارهاامبنااٍن احي ممابخلطأفان،افاغريفاخطأااٍن احي مماباامبننب ققاًالا

ّ نا  قأقن اب مملبدانب قطق،انب ّادق،فانب طالق دقاا:ثالث ا اٌصيدد اباألمددماٌنددًاحمق قددهاب اددماي ناّددرابالن ألددقداٌددراباله هددقدابالددملدف الابانددمب لا نمل بالالاطبيألنال  ابانق انانقٌ بق،لقا ق اناٌق ّ ددنفانددمابٌ ددًبد باهددقاكددقىاٌصيدد ابااددصفابااددقحلاّددرابا ددربمايمقٌي ددناباله هددقدالابانددمب لابممددقابودد قمل  األق
ا ّ ددنفامقددًاب  هينددقالالا قملرددملاباقددملانددأى اباله هددقداب شددملن الالدد  ابانق اددنابه هددقدامجددقٌه  اباألق ق اقدف انبالٍملف فانالارا أةملامئنادنىااخملىالاضبطاب ملبدابإلهلهاّدرالد  ابانق ادنالانبالر ٍقّددماميدد ابالقهددهانباايقودده فانر ألددقنىالاضددبطاّددآالتابءٍدد اب ددملبداّنهددقاباله مددقٌه 

ألق ًسماب ألق  ا.اباألاملاباملبلرالاق  قاّنقانٍمهنقا ق اناّ شألبناب ،كقىفاّن
ال  ا ا،افال ب، اباألقِامنياّر اّر اٌمملن اان  ً ارنابالالا ر اهق ابايمم امالا ملىابٌ ًبد ب اٌصي ف امقانننق،   مامالاي امجقٌناالماباله هقداّراويبا فاذاكاباملافاملافاب نالانقال  بق انبالٌ ًبدالمابانق انف

اال  اناك اهملاااله هقداخاللا اباًن  ادانذاكاحبابق  ااك ابجلمقٌه  ب ألقاملاداهملابالق ابإلوالّه  ا اهمل اب ّننانول اٌصمق، اكبق، اننياهنبق   ابا مار    اب  بلبابإلوالّي ن ادنىاّرامجيل ابااقئًسم ق ين
ً اّأل   ابو  نق، ا.ان ذىابيا ألقالا انب ّماّألقمدااىار مامابنملالالا،افاوًر

انب شملن الال  ابانق ادنابه هدقد بامجقٌيًّدقفامقدًاب، أرندقااىاا:رابع ا اقدملانقود حبقنا ردق،سمامنه ًاا اكاباله هقدانملافاىلادب اب نالاندقارتهيحانبالٌ مدقدفانلدماب أويا قاٌص اكمىاباله هقداب ملهم 
اد نًالد بابادملافا ااماعارٍدرفاّن ي ناب  ألصقنانأحٍقمابااص انبءدملنفباقًساّطصققااٍم اقدقد، اٌصيد اودمب،ااكدقىالنقادكابحد اللي ابانبمف فانب ققاًاباشمٌل نخقا دناّقادًاالماٌمممابان  

ّ نفانبالا لدقتالالا قاًالقيقاباألًبانانبءملرقتاباألق ب  م صدناآالتاب دبا ً،جانبالو ً،بجفاّن
ا.اّلقوًلقاكمقاقمل،اباققئصمىانقا حملميلا ملهيحاّنقملاباررق،سماٌص ا
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ابا قًرملبتانبا حصيالتاباألقطلينااصمنقملاانب لقوًابا ا  صه،اٌص اباألمممفانا انضح اباً،بونااى 
اّرا  ً باارتهيحا،افاٌص ا،اففانا اكفاالان  ً اّراب حمبلاون احقل   قابااقحناب ألقاملسماالا اصحانأف 

ارنبغه اّنهق اننًال  ابامبقل  ال اصيئ ق ا غري  ابا اال ابءمقوي ن ابا حصيالتابال لألقاي ن الالا صكااشقن  بانلقذ
ا.اب دنبتاب ألقاملسماا بطاّققدرملاب نقملانب لقوًالابانق اناب ألملنضنااصً،بون

اا:أخير ا انٍم اباً،بون االقن  الاانائك ابامقم  اٌر انقالن ألقد ابانق ان ال   ال انبانقظملرر بابقح ني
ٌراٌرابهتقماباني قتفانااقااملاره فاكمقاالقن ا  ان ملن،سماباٍف اقاتقال ااٌملبغاالماباألص ابا ررا بنمبا،ار ا

اهل اابا طقنلاٌص اب مملبدفانبا شٍيكالابامال،بت  ً نملدا بينابّملف،ا،ار قاتقالقاا فاننًال اّراذاكفاالان
ارا صرما اممق اب حمبلانبانملنفانب نضق ف ابا ا ن ق ق ابانق ان ابابحاانشًرًاباننملالال   ّراّمباصن

ننانب نضق اشًرًاباننملالاحٍمهقاننياباليننانب  خملىفانالاحمنم،الااىار غرياذاكابءٍ اا غرياب ّ 
نقابا فاا،بداهل  ابانق انااىا ٍمىابه هقدر نالالاقيقمابااقٌناحيااالارنقطلا نب حمبلفان صكاّيرسماصمٌل

ا.اباله هقداميهقاّقدبمابا ٍصيفاققئم ق
صي اقًرملال بانبيا األابا بقتانبااًبدانباملصقدفال   ان اذاكاكص  فاااااا ا.اٌن

اااااااااااا
لقاباملبههاٌلما،ن  انورت   ً ا/اٌ

 سانو مصطفى قطب األمين محمد أبو

 غينيا بجمهورية المحروسة كوناكري مدينة

 .إفريقيا غرب

 

 



 

 

 

                                      

 الدورة الثانية والعشرون 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 فضلها، وزيارتها حتت االحتالل: القدس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد       
 

 حممد أمحد حسني/ الشيخ

 املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
 
 
 

 
 

 



 (1 ) 

 

 
 مقدمة

نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل منن رنرور فنفسننا وسنيأام فنمالننا، منن ي نده اهلل  ن  م ن   ،هلل إن الحمد
 ؛نبده ورسوله، فما بعد اوفر د فن محمد   ،ومن ي ل     هادي له، وفر د فن ال إله إال اهلل وحده ال رريك له ،له

ب،   ن  امر  المقدسنة والمبار،نة، ومنو ن  قد حظيم القدس نبر العصور بأهمية نظيمنة لندا اممنا والرنعو 
 .امنبياء، وساحة امحداث التاريخية، و ي ا تقع الحوادث    ن اية هذا الزمان

اْلِ،تَناِب َلتفْفِسندفن  َوَقَ ْيَنا ِإلَنى َبنِن  ِإْسنَراِأيَ  ِ ن  ﴿: والقدس نلى موند محقق مع إ ساد البغاة، مصداق ا لقوله تعالى
لفنو ا َ،ِبينر اَتْيِن ْرِ  َمر  ِ   امَ  ا، ويسنعى الي نود 1691وقند وقعنم القندس تحنم اد سناد ادسنراأيل  مننذ نناا  (1)﴾َولَنَتْعلفن  نف

   الوقم الحال  إلى تقسيا المسجد امقصى زماني ا وم،اني ا، وهد  ا البعيد يتجه نحو هدا امقصنى وبنناء ال ي،ن  نلنى 
 .-ال حقق اهلل ل ا مرادها -فنقا ه

 :و امقصى يب،  حاله، ،ما ب،ى قب  فن حرره ص ح الدين،  يقو وها ه
(2)،نننننننننن  المسنننننننننناجد   ننننننننننرم وفنننننننننننا نلننننننننننى رننننننننننر   منننننننننننجس 

 

 

 
وقد قامم فمانة مجمع الفقه ادس م  الدول  مر،ورة بالدنوة إلنى نقند دورت نا اليانينة والعرنرين، وترنر م بتلقن  

 :ابة بحث ننوانهالدنوة للمرار،ة بتقديا بحث برأن القدس،  توج م إلى ،ت
 ".وحكم زيارتها تحت االحتالل ،فضلها :القدس"

 :واخترم هذا المو وع، ممور من ا
 .انتقادي ب رورة تحرير القدس و لس ين من االحت   ادسراأيل . 1
 .بيان واجب اممة نحو القدس. 2

 :نلى النحو اآلت خ ة البحث و،انم 
 .خ تهو  ،هوسبب اختيار  ،فهمية البحث :و ي ا، المقدمة

 .والراا ،والقدس ،التعريف بالمسجد امقصى: المبحث امو 
 .وخصاأص ما ،  اأ  بيم المقدس والراا: المبحث اليان 
 .وتحريا بيع ا منداء المسلمين ،وقفية فر   لس ين: المبحث اليالث

 .نبذة مختصرة نن تاريخ القدس ون قة المسلمين ب ا: الرابعالمبحث 
 .ح،ا زيارة المسجد امقصى تحم االحت   :الخامس المبحث
 .واجب اممة نحو القدس و لس ين :السادس المبحث
 .، والتوصيامالبحثو ي ا فها نتاأج  :الخاتمة
 .المصادر والمراجع قاأمة

                                                 

 .4: ادسراء (1)

نس الجليل بتاريخ القدس والخليل(: هن629م )العليم ؛ مجير الدين، نبد الرحمن بن محمد الحنبل ، فبو اليمن  (2) ، هنس نبد المجيد نباتندنان يو : ، تحقيقاأل
 .1/819، (ا1666/هن1421نمان، م،تبة دنديس، )



 (2 ) 

 
  ؛اوفخير  

 .  ذا ج د المق ،  ما فصبم  يه   و من اهلل وحده، وما فخ أم  يه   و من نفس  والري ان
؛ دتاحة الفرصة ل  وفمانته العامة الموقرةلمجمع الفقه ادس م  الدول ،  االمتنانونظيا ر الجزي  فتوجه بالر،و 

دورة خيننر وبر،ننة، وفن ي،تننب ل ننا النجنناح، نحننو   ننانننز وجنن  فن يجعلأ  اهلل سننللمرننار،ة  نن  دورتننه اليانيننة والعرننرين، وف
 .تحقيق الغاية الت  ستعقد من فجل ا

 
  رب العالميندنوانا فن الحمد هللوآخر 

 
 ،تبه

 محمد فحمد حسين/ الريخ
 المفت  العاا للقدس والديار الفلس ينية
 خ يب المسجد امقصى المبارك

 ا12/11/2114 -هن 1489محرا  16
 

 
 
 



 (8 ) 

 المبحث األول
 والقدس والشامالتعريف بالمسجد األقصى 

 

 .نة ،ذلك بيم المقدس، وي لق نلى المدي لس ين يقع المسجد امقصى    مدينة القدس من فر 
، قنا  الّت  ينر ادل ن ّ هنو : الت ْقنِديسف ، وهو    اللغة فص  يد  نلى ال  ارة، و القفْدسف وارتقاق االسمين يرجع إلى 

لفوا امَ ﴿: تعالى  .(2)الم   رةامر  : في (1)﴾ال ِت  َ،َتَب الل هف َل،فاْ  ْرَ  اْلمفَقد َسةَ َيا َقْوِا اْدخف
المدينة المقدسة الت  يفَ   رف  ي ا من الررك والذنوبفي  :وبيم المقدس

(3). 
وغلنننب نلنننى تسنننميت ا  .(4)المقننندسبينننم اهلل  :امعناهننن، وهنننو منننا ورد  ننن  الع ننندة العمرينننة، و إيليننناء: ومنننن فسنننماأ ا

 .، ول ا فسماء فخرا(5)القدس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .21: الماأدة (1)

، 2بيروم، دار الجي ،  )الس ا محمد هارون،  نبد: ، تحقيقمعجم مقاييس اللغة(: هن863م )ابن  ارس؛ فحمد بن  ارس بن ز،ريا، فبو الحسين   (2)
لبنان، )محمد سيد ،ي ن ، : ، تحقيقالمفردات في غريب القرآن(: هن312م )ين بن محمد، فبو القاسا ، والراغب امصف ان ؛ الحس3/98، (ا1666/هن1421

 .869ص ، (دار المعر ة

، والقلقرندي؛ فحمد بن نل  بن فحمد الفزاري 1، ص (دون معلومام نرر)، فضائل القدس(: هن361م )ابن الجوزي؛ نبد الرحمن بن نل  بن محمد، فبو الفرج   (3)
نشا(: هن921 م) ، 1/29امنس الجلي ، : ، والعليم 4/114، (ا1691دمرق، وزارة اليقا ة، )نبد القادر ز،ار، : ، تحقيقصبح األعشى في كتابة اإل

ب العلمية، بيروم، دار ال،ت)مفيد قمحية وجمانة، : ، تحقيقنهاية األرب في فنون األدب(: هن188م )والنويري؛ ر اب الدين، فحمد بن نبد الوهاب القرر  
 .1/811، (ا2114/هن1424، 1 

نس الجليل: ، والعليم 1/268، (بيروم، دار الف،ر)، معجم البلدان(: هن929م )الحموي؛ ياقوم بن نبد اهلل، فبو نبد اهلل   (4)  .1/29، األ

 .4/114، صبح األعشى: القلقرندي  (5)



 (4 ) 

 نن   (2)ويقننع نلننى جبنن  بيننم المقنندس، (1) نن  المسننا ةالمسننجد الحننراا نننن لبعننده بننذلك امقصننى المسننجد وسننم  
متنننر مربنننع، ويحتننن  نحنننو سننندس  144111حنننوال   تهتبلننم مسننناحالزاويننة الجنوبينننة الرنننرقية منننن مديننننة القننندس القديمنننة، و 

، تنننر ام 492، والرنننرق  تنننر ام 461مسننناحة القننندس المسنننورة، وهنننو نلنننى رننن،  م نننلع غينننر مننننتظا،  نننو   نننلعه الغربننن  
تر ا، وله خمسة نرر باب ا من ا خمسة مغلقةم 291، والجنوب  ترامم 811والرمال  

(3). 
  نن  مقدمننهالقبلن  لمسننجد ، رنام   االسننور حولنهاسنا لجميننع المسنجد ممننا دار وحقيقنة الحننا  فن المسنجد امقصننى 

 .(4)قبة الصخرة وامروقة وغيرهاو،ذلك مسجد  من الج ة الجنوبية،
: ر   اهلل تعالى نننه، قنا  ،عن فب  ذر الغفارينة،  و،ان بين بناء المسجد الحراا والمسجد امقصى فربعون س

ِ ننننَع ِ ننن  اَمْرِ  َفو  ف  ،َينننا َرسفننننوَ  اهللِ  :قفْلنننمف » اْلَمْسننننِجدف  :؟ قَنننا َ يفننننا  َفي  : قفْلنننمف : ، قَننننا َ اْلَمْسنننِجدف اْلَحنننَرااف  :قَننننا َ  ؟َفيُّ َمْسنننِجُد وف
نَ ةف َبْعندف َ َصنل هْ  ،وَن َسَنة  َفْرَبعف  :َقا َ  ؟َ،ْا َ،اَن َبْيَن فَما :قفْلمف  ،اَمْقَصى إن : ، وقين (5)« َنِِن  اْلَفْ نَ  ِ ينهِ  ،يفا  َفْيَنَما َفْدَرَ،ْتَك الص 

نلي منا  ،يعقنوب بنن إسنحاق: وقين  ،نلينه السن ا ،سناا بنن ننوح: وقين  ،نلينه السن ا ،آدا: وقين  ،الم أ،نةفو  من بناه 
  نِن منن بنتنه، ينا جندده ،ن  نبن  ممنن ذ،نر؛ ،نون الم أ،نة تيحتم  فن ، و انلي ما الس  (6)،داود وسليمانوقي   ،الس ا

 .(7)فن يجدد  ي ا البناء المتقدا قبلهت،ف  بينه وبين اآلخر مدة ،ان ،  نب  من ا 
سنميم بنذلك ل،ينرة قراهنا وتندان   ،جمنع رنامةإن ا : وتعتبر  لس ين جزء ا من فر  الراا، وقي     تسمية الراا

 ،نننه فو  مننن نزل نناموذلننك  ؛نليننه السنن ا ،سننميم الرنناا بسنناا بننن نننوح: ، وقينن  رننب م بالرننامام ،بع نن ا مننن بعنن 
 .(8)، وقي  غير ذلكلتغير اللفظ العجم  ا جعلم السين رين  

 ،إلنى ن نر الفنرام اوتمتند رنرق   ،المتوسن امبني  المن قة الممتدة نلى الساح  الررق  للبحنر نلى الراا وت لق 
سنننورية ولبننننان نلنننى  وترنننتم   ننن  الوقنننم الحا نننر ،إلنننى حننندود جزينننرة العنننرب اجنوب ننن، و (تر،ينننا)النننروا بننن د إلنننى  رنننماال  و 

 .(9)من العراق وجزءوامردن و لس ين 
 
 

                                                 

، وابن 6/199، (هن1862، 2بيروم، دار إحياء التراث العرب ،  )، شرح النووي على صحيح مسلم(: هن919 م)النووي؛ محي  الدين، يحيى بن ررف بن مري، فبو ز،ريا   (1)
، (بيروم، دار المعر ة)محب الدين الخ يب، : ، تحقيقفتح الباري شرح صحيح البخاري(: هن932م )حجر؛ ر اب الدين، فحمد بن نل  بن محمد العسق ن ، فبو الف   

 .1/29، نس الجليلاأل : ، والعليم 8/94

 .1/249، (ا1661،فر قرع، دار ال دا، )، بالدنا فلسطين: الدباغ؛ مص فى مراد: انظر .جب  مورياويسمى ب (2)

، (ا2111/هن1481، 1نمان، مؤسسة الفرسان للنرر والتوزيع،  )، أطلس معالم المسجد األقصى: رف م. ومرن ؛ ف ،نبد اهلل. معروف؛ د، و 6/116، بالدنا فلسطين: الدباغ (3)
 .14و  11ص 

، 21/11، (2م،تبة ابن تيمية،  )الرحمن بن محمد بن قاسا النجدي،  نبد: ، تحقيقمجموع الفتاوى(: هن129م )ابن تيمية؛ فحمد بن نبد الحليا الحران ، فبو العباس  (4)
 .2/24، األنس الجليل: والعليم 

بصحيح المعروف  وسننه وأيامه ،صلى اهلل عليه وسلم ،الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل(: هن239م ) البخاري؛ محمد بن إسماني  الجعف ، فبو نبد اهلل (5)
 .8/1281، منهامنبياء، باب فحاديث ، ،تاب (هن1691/هن1411، 8بيروم، دار ابن ،يير واليمامة،  )مص فى ديب البغا، . د: ، تحقيقالبخاري

َد من ِبَناِء َبْيِم اْلَمْقِدسِ » :يه وسلاصلى اهلل نل ،رسو  اهللقا   (6) َلْيَمانف بن َداوف ، ويحم  نلى فن بناء [6ص : انظرسيأت  الحديث وتخريجه، ]« ... َسَأَ  الل َه َي ي ا ،َلم ا َ َرَغ سف
 [.1/81، األنس الجليل: العليم : انظر]الحراا والمسجد امقصى  ،ان نلى فساس قديا ال فنه المؤسس، بداللة حديث امربعين سنة ما بين بناء المسجد ،نليه الس ا ،سليمان

، األنس الجليل: العليم ، و 4/189، (القاهرة، دار الرعب)، بتفسير القرطبيالمعروف  الجامع ألحكام القرآن(: هن911م )القر ب ؛ محمد بن فحمد امنصاري، فبو نبد اهلل  (7)
1/81. 

 .8/812، معجم البلدان: الحموي (8)
 .8/812معجا البلدان، : الحموي:    حدود الراا ومدن ا(      6)



 (3 ) 

 المبحث الثاني
 والشام وخصائصهما ل بيت المقدسائفض

 

ر  المبار،ة المسلمين، وقد تعدد ذ،ر   اأ  المسجد امقصى وامنند  للمسجد امقصى المبارك م،انة نظيمة
 :   ال،تاب والسنة، ومن ا

ل نِذي َفْسنَرا سفنْبَحاَن ا﴿ : و مسجد    فر  بار، ا اهلل تعالى، قا  تعنالى  ،ما حوله يو  البر،ة    المسجد امقصى .1
ف نيلة غينر هنذه  لنو لنا ي،نن لنه منن ال، (1)﴾َصنى ال نِذي َباَرْ،َننا َحْولَنهف قْ اْلَحنَراِا ِإلَنى اْلَمْسنِجِد امَ ِمَن اْلَمْسنِجِد  ِبَعْبِدِه َلْي   

  .(2)ذا بورك حوله  البر،ة  يه م انفةمنه إ ؛اآلية ل،انم ،ا ية
إال مقروننة بوصنف البر،نة فو القداسنة، قنا  تعنالى نلنى لسنان ،تابنه   ولا ينذ،ر سنبحانه وتعنالى هنذه امر   ن     

لفنوا اَمْرَ  اْلمفَقد  َينا قَنْوِا ادْ ﴿: نليه السن ا ،موسى ، نلينه السن ا ،وقنا  تعنالى ح،اينة ننن الخلين  إبنراهيا، (3)﴾َسنةَ خف
ْيَنناهف َولفو  نا ِإلَنى امَ وَ ﴿:    هجرته امولى إلى بيم المقدس وب د الراا ، إلنى (4)﴾اَرْ،َننا ِ ي َنا ِلْلَعناَلِمينَ ْرِ  ال تِن  بَ َنج 

 .غير ذلك من اآليام
َينا  :قفْلنمف »: ر ن  اهلل تعنالى نننه، قنا  ،عن فب  ذر الغفاري  ، وف ع    امر مسجد المسجد امقصى هو يان   .2

ِ ننَع ِ نن  اَمْرِ  َفو  ف  ،َرسفننوَ  اهللِ   ،اْلَمْسننِجدف اَمْقَصننى :؟ قَننا َ يفننا  َفي  : قفْلننمف : ، قَننا َ اْلَمْسننِجدف اْلَحننَرااف  :قَننا َ  ؟َفيُّ َمْسننِجُد وف
َ ةف َبْعدف َ َصل هْ  ،وَن َسَنة  َفْرَبعف  :َقا َ  ؟َ،ْا َ،اَن َبْيَن فَما :قفْلمف   .(5)«َ ِِن  اْلَفْ َ  ِ يهِ  ،يفا  َفْيَنَما َفْدَرَ،ْتَك الص 

تَننَذاَ،ْرَنا َوَنْحنننف ِنْنننَد »: قننا ، ر نن  اهلل ننننه ،الغفنناري عننن فبنن  ذر  ،نفة فجننر الصنن ة  نن  المسننجد امقصننىم ننا .8
؟ َصل ى الل هف َنَلْيِه َوَسنل َا، َفْو َمْسنِجدف َبْينِم اْلَمْقنِدسِ  ،َمْسِجدف َرسفوِ  اهللِ : َفيُّ فَما َفْ َ  ف  :َصل ى الل هف َنَلْيِه َوَسل اَ  ،َرسفوِ  اهللِ 

َصننل ى، َصننَ ةف ِ نن  َمْسننِجِدي َهننَذا َفْ َ نن ف ِمننْن َفْرَبننِع َصننَلَواُم ِ يننِه، َولَننِنْعَا اْلمف : ل ى الل ننهف َنَلْيننِه َوَسننل اَ َصنن ،َ قَنناَ  َرسفننو ف اهللِ 
ِ  ِمْي ف َرَ ِن َ َرِسهِ  ِمَن اَمْرِ  َحْيثف َيَرا ِمْنهف َبْيَم اْلَمْقنِدِس َخْينرف لَنهف ِمنَن الندُّْنَيا َجِميع نا  (6)َوَليفوِرَ،ن  َفْن اَل َي،فوَن ِللر جف

 .(7)«َخْيرف ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِ يَ ا: َفْو َقا َ -
 . السابق، ر   اهلل ننه ،حديث فب  ذرلى ذلك ما جاء    يد  نو  ؛تمن  رؤية المسجد امقصى .4
 قب  نسخ ا  افو سبعة نرر ر ر  نرر ،انم القبلة إلى المسجد امقصى مدة ستة  :بيم المقدس فولى القبلتين .3

                                                 

 .1: ادسراء (1)

نس الجليل: العليم : انظر (2)  .1/229، األ

 .21: الماأدة (3)

 .11: امنبياء (4)

 .4ص : سبق تخريجه، انظر (5)

 .8/194، معجم مقاييس اللغة: ابن  ارس: انظر. حب   رسه: َرَ ِن َ َرِسهِ  (6)

نبد المحسن بن إبراهيا الحسين ،   ،بن محمد  ارق بن نو  اهلل: ، تحقيقالمعجم األوسط(: هن891م )ال بران ؛ سليمان بن فحمد بن فيوب، فبو القاسا  (7)
مستدرك على ال(: هن413م )، والحا،ا؛ محمد بن نبد اهلل بن محمد ال  مان  النيسابوري، فبو نبد اهلل 9/149، (هن1413القاهرة، دار الحرمين، )

هذا حديث صحيح : "لفظ له، وقا ل، وا334/ 4، (ا1661/ هن1411، 1بيروم، دار ال،تب العلمية،  )مص فى نبد القادر ن ا، : ، تحقيقالصحيحين
) بسيون  زغلو ، محمد السعيد : ، تحقيقشعب اإليمان(: هن439 م)البي ق ؛ فحمد بن الحسين، فبو ب،ر فخرجه ، ووا قه الذهب ، و "ادسناد ولا يخرجاه

املبان ؛ محمد ناصر الدين بن : انظر". فصح ما جاء        الص ة  يه: "وقا  ،، وصححه املبان 8/499، (هن1411، 1بيروم، دار ال،تب العلمية،  
، 1لمعارف،  الريا ، م،تبة ا)، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها(: هن1421م )نوح امرقودري، فبو نبد الرحمن 

 .9/634، 2612، حديث رقا (ا1669/هن1419



 (9 ) 

، وسننلاصننلى اهلل نليننه  ،َصننل ْيَنا مننع النبنن »: قننا  ،ر نن  اهلل ننننه ،البننراء بننن نننازبالمرننر ة، نننن وتحويل ننا إلننى ال،عبننة 
 .(1)«يفا  َصَرَ هف نحو اْلِقْبَلةِ  ،نحو َبْيِم اْلَمْقِدِس ِست َة َنَرَر فو َسْبَعَة َنَرَر َرْ ر ا

تفَردُّ  ال» :قا  ،صلى اهلل نليه وسلا ،نن النب  ،ر   اهلل ننه ،عن فب  هريرة؛  المسجد امقصىرد الرحا  إلى  .9
 .(2)«ْقَصىَوَمْسِجِد امَ  ،صلى اهلل نليه وسلا، َوَمْسِجِد الر سفو ِ  ،ْلَمْسِجِد اْلَحَرااِ ا :َيِة َمَساِجدَ الر َحا ف إال إلى َي 

مننن فو  مسننجد  صننلى اهلل نليننه وسننلابننه ،ننان ادسننراء ؛  قنند صننلى اهلل نليننه وسننلا النبنن ،المسننجد امقصننى مسننرا  .1
اْلَحنَراِا ِإلَنى ي َفْسَرا ِبَعْبِدِه َلْي  ِمَن اْلَمْسنِجِد سفْبَحاَن ال ذِ ﴿ :قا  تعالى ،و ع    امر  إلى يان  مسجد و ع  ي ا

َ ِوين ف  َنْوَق  ،وهنو َداب نةف َفْبنَي ف  ،ففِتينمف بِناْلبفَراقِ »: صلى اهلل نليه وسلا، وقا  (3)﴾َصى ال ِذي َباَرْ،َنا َحْوَلهف قْ اْلَمْسِجِد امَ 
ْنَت َننى َ ْرِ ننهِ  َيَ ننعف َحنناِ َرهف ِنْننندَ  ،اْلِحَمنناِر َودفوَن اْلَبْغنن ِ  َ َرَبْ تفننهف ِباْلَحْلقَننِة  :قننا  ،َ َرِ،ْبتفننهف حتننى َفَتْيننمف َبْيننَم اْلَمْقننِدسِ  :قننا  ،مف

 ،انليننه الس نن  ،َجنناَءِن  ِجْبِرينن ف  َ  ،يفننا  َخَرْجننمف  ،َ َصننل ْيمف  يننه َرْ،َعتَننْينِ  ،يفننا  َدَخْلننمف اْلَمْسننِجدَ  :قننا  ،التنن  َيننْرِب ف بِننِه اَمْنِبَينناءف 
َنناُء منن لَنَبنُ بِ   يفنا  َننَرَج ِبَننا إلنى الس نَماءِ  ،اْختَنْرَم اْلِفْ نَرةَ : نلينه السن اِجْبِرين ف  ، قنا  ، َناْخَتْرمف الل نَبنَ  ،َِِناُء من َخْمُر َواِ 

...»(4). 
صلى ،  َفَتْيمف النب»: قا  ،ر   اهلل ننه، عن نوف بن مالك،  النبوة فخباروذلك من  بيم المقدس؛ البررا بفتح .9

يفنا   َنْتحف َبْينِم   ،منوت :اْنندفْد ِسنت ا بنين َينَدْي الس ناَنةِ :  قنا  ،(5)دافوهنو  ن  قفب نُة منن  ، ن  َغنْزَوِة َتبفنوكَ  ،اهلل نليه وسنلا
يفا  مفْوَتانف  ،اْلَمْقِدسِ 

ذف ِ ي،فْا َ،قفَعاِص اْلَغَناِ  (6)  ،جف ف ِماَأَة ِديَناُر َ َيَظن ُّ َسناِخ  االر   ى َ عْ يفا  اْسِتَفاَ ةف اْلَماِ  حتى يف  ،(7)َيْأخف
ونَ  ،ْصنَفرِ ْيَن َبنِن  امَ يفنا  هفْدَننةف َت،فنونف َبْينَن،فْا َوَبن ، َيْبقَنى َبْينمف منن اْلَعنَرِب إال َدَخَلتْنهف يفا  ِ ْتَننةف ال ،َساِخ  ا َ َينْأتفوَن،فْا  ،َ َيْغنِدرف

 .(9)«َفْلف ا ينا َنَررَ اُة َتْحَم ،  َغايَ  (8)َتْحَم َيَماِنيَن َغاَية  
 ،صنلى اهلل نلينه وسنلا ،ننن النبن  ،ر ن  اهلل نننه،  عنن نبند اهلل بنن نمنرو ؛المغفرة لمن صلى  ن  بينم المقندس .6

َد من ِبَناِء َبْيمِ » :قا  َلْيَمانف بن َداوف ْ،َمنهف  :ي ااْلَمْقِدِس َسَأَ  الل َه َي  َلم ا َ َرَغ سف ا يفَصناِدفف حف ْ،م  َحنُد َبِغن  مَ َومفْل، نا ال َينْ  ،حف
صنلى ،  قا  النبن  ،َة  يه إال َخَرَج من ذفنفوِبِه َ،َيْوِا َوَلَدْتهف ففمُّهف ذا اْلَمْسِجَد َفَحدف ال يفِريدف إال الص   َيْأِتَ  هَوَفال ،من َبْعِدهِ 

و َفْن َي،فوَن قد ففْنِ َ  ال: اهلل نليه وسلا  .(10)«ي اِلَيةَ َفم ا اْيَنَتاِن َ َقْد ففْنِ َي فَما َوَفْرجف

                                                 

﴾ ، ،تاب التفسير، باب ﴿َوِل،ف ٍّ ِوْجَ ةف هفَو مفَول يَ ا َ اْسَتِبقفوا اْلَخْيَراِم َفْيَن َما َت،فونفوا َيْأِم ِب،فاف الل هف صحيح البخاري: البخاري (1)  َجِميع ا ِإن  الل َه َنَلى ،ف   َرْ ُء َقِديرف
 .1/814، ،تاب المساجد، باب تحوي  القبلة من القدس إلى ال،عبة، صحيح مسلم: ، ومسلا4/1984، [149: قرةالب]

، ،تاب الحج، باب ال ترد الرحا  إال صحيح مسلم: ، ومسلا1/869، فبواب الت وع، باب     الص ة    مسجد م،ة والمدينة، صحيح البخاري: البخاري (2)
 .2/1114إلى ي ية مساجد، 

 1: ادسراء (3)

 .1/143وام و ر  الصلوام، ا، ،تاب اديمان، باب ادسراء برسو  اهلل، صلى اهلل نليه وسلا، إلى السمصحيح مسلم: مسلا (4)

المحكم والمحيط (: هن439م ) ، فبو الحسن ابن سيده؛ نل  بن إسماني: انظر. الَمْدبفوغف : اَمْحَمَر، وِقي َ : وهو الِجْلدف ما ،اَن، وِقي َ : اساف َجْمِع َفِدياف : اَمَداف  (5)
 .6/899، (ا2111، 1بيروم، دار ال،تب العلمية،  )نبد الحميد هنداوي، : ، تحقيقاألعظم

 .9/219، فتح الباري: ابن حجر: انظر. الموم ال،يير الوقوع: ب ا الميا وس،ون الواو هو الموم، وقي : مفْوتَان (6)

رعيب امرنؤو  ومحمد : ، تحقيقشرح السنة(: هن311م )البغوي؛ الحسين بن مسعود، فبو محمد : انظر. ذ الغنا ال يلبي ا فن تمومداء يأخ: قفَعاِص اْلَغَناِ  (7)
 .13/44، (ا1698/هن1418، 2بيروم، الم،تب ادس م ،  )زهير الراويش، 

 .13/44، شرح السنة: البغوي: انظر. الراية: الغاية (8)

 .8/1136، (المررق قب  من الفتنة) :وسلا نليه اهلل صلى ،النب  قو  باب، ،تاب الفتن، ريصحيح البخا: البخاري (9)

، 2حلب، م،تب الم بونام ادس مية،  )نبد الفتاح فبو غدة، : ، تحقيقسنن النسائي(: هن818م )النساأ ؛ فحمد بن رعيب، فبو نبد الرحمن  (10)
(: هن213م )وابن ماجه؛ محمد بن يزيد القزوين ، فبو نبد اهلل واللفظ له، ، 2/84صى والص ة  يه، ، ،تاب المساجد،     المسجد امق(ا1699/هن1419

، ،تاب إقامة الص ة والسنة  ي ا، باب ما جاء    الص ة    مسجد بيم المقدس، (بيروم، دار الف،ر)محمد  ؤاد نبد الباق ، : ، تحقيقسنن ابن ماجه
 



 (1 ) 

 :وبيم المقدس جزء من فر  الراا، وللراا   اأ     السنة النبوية، من ا
الل ا َباِرْك لنا  ن   ،الل ا َباِرْك لنا    َرْأِمَنا»: وسلا للراا بالبر،ة،  قا صلى اهلل نليه بر،ة فر  الراا؛  قد دنا  .1

 .(1)«َيَمِنَنا
 :صلى اهلل نليه وسنلا ،رسو  اهللقا  : ، قا ر   اهلل ننهن زيد بن يابم،  ع ؛بس  الم أ،ة فجنحت ا نلى الراا .2

 .(2)«ِأَ،َة الرحمن َباِسَ ةف َفْجِنَحَتَ ا نلي اَمن  َم  :قا  ؟َميٍّ ذلك يا َرسفوَ  الل هِ  :َ قفْلَنا ، فوَبى ِللر ااِ »
َبْيَنا َفَنا َناِأاف ِإْذ َرَفْيمف َنمفوَد اْلِ،َتاِب اْحتفِمَ  ِمْن »: لاصلى اهلل نليه وس؛ قا  نند حلو  الفتن ايبام فه  اديمان  ي  .8

ن  ادِ َتْحنننِم َرْفِسننن ، َ َظَنْننننمف َفن نننهف َمنننْذهفوبف بِنننِه، َ َأْتَبْعتفنننهف َبَصنننِري،  َ  يَن َتقَنننعف اْلِفنننَتنف يَمننناَن ِحنننعفِمنننَد بِنننِه ِإلَنننى الر ننناِا، َفال َواِ 
 .(3)«ِبالر ااِ 

 ،ر ن  اهلل نننه ،عنن فبن  حوالنة امزدي  ؛الحنث نلنى سن،ناهامن فر ه يجتب  إلي ا خيرته منن نبناده، و خيرة اهلل  .4
نفننود ا مفَجن ننَدة  َسَيِصننيرف امَ »: صننلى اهلل نليننه وسننلا ،قننا  رسننو  الل ننهِ : قننا  ْننندف ِبالر ننااِ  ،ْمننرف إلننى َفْن َت،فونفننوا جف ْننندف  ،جف َوجف

ْندف ِباْلِعَراقِ  ،ِباْلَيَمنِ  َ ِِن  َنا ِخينَرةف الل نِه  ؛َنَلْينَك ِبالر نااِ  : قنا  ،ِخْر لن  ينا َرسفنوَ  الل نِه إن َفْدَرْ،نمف ذلنك :بن َحَواَلةَ اقا   ،َوجف
نا إن َفَبْينتفْا َ َعلَنْي،فْا ِبَيَمنِن،فاْ  ،َيْجَتبِن  ِإَلْي َنا ِخيَرتَنهف مننن ِنَبناِدهِ  ،منن َفْرِ نهِ   نِن الل نَه َتَو، نَ  لنن   ،(4)َواْسننقفوا منن غفندفِر،فاْ  ،َ َأم 

 . (5)«ِبالر اِا َوَفْهِلهِ 
فَنةف منن  تَنَزا ف َ اأِ ال ،إذا َ َسَد َفْه ف الر اِا    َخْيَر ِ ي،فاْ »: قا  صلى اهلل نليه وسلا ؛ح اممةص ح فهل ا دلي  ص  .3

وِرينَ  رُّهفْا من َخَذَل فْا حتى َتقفوَا الس اَنةف ال ،ففم ِت  َمْنصف  .(6)« َي ف
 .(7)بدمرق، وقتله الدجا  بباب لد ،نليه الس ا ،نزو  نيسى .9

منن سننّنة نبيننه  وفإلنى غيننر ذلنك مننن الف ناأ ، التنن  ا،تفينننا بنذ،ر بع نن ا مسنند ا بالننّدلي  الرننرن  منن ،تنناب اهلل، 
 .صلى اهلل نليه وسلا

 
 

                                                                                                                                                                            

، صحيح الجامع الصغير وزيادته(: هن1421م )نبد الرحمن  ملبان ؛ محمد ناصر الدين بن نوح امرقودري، فبوا: انظر. ، وصححه املبان 1/432
 .1/421، 2161، حديث رقا (ا1699/هن1419، 8بيروم، الم،تب ادس م ،  )

 .9/2369، «ررقالفتنة من قب  الم»: صلى اهلل نليه وسلا ،، ،تاب الفتن، باب قو  النب صحيح البخاري: البخاري (1)

بيروم، دار )فحمد محمد را،ر وآخرون، : ، تحقيقبسنن الترمذيالمعروف  الجامع الصحيح(: هن216م )الترمذي؛ محمد بن نيسى السلم ، فبو نيسى  (2)
الدين بن نوح امرقودري، فبو املبان ؛ محمد ناصر : انظر. ، وصححه املبان 3/184، ،تاب المناقب، باب        الرأا واليمن، (إحياء التراث العرب 

 .8/369، (ا2111/هن1421، 1الريا ، م،تبة المعارف،  )، صحيح سنن الترمذي(: هن1421م )نبد الرحمن 

، 89/92، (ا2111/هن1421، 1مؤسسة الرسالة،  )رعيب امرنؤو  وناد  مررد وآخرون، : ، تحقيقمسند اإلمام أحمد بن حنبل(: هن241م )ابن حنب   (3)
 ".إسناده صحيح: "رعيب امرنؤو وقا  

 .3/436، المحكم والمحيط األعظم: ابن سيده: انظر. جمع َغِدير، وهو الق عة من الماء يغادرها السي : غفدرف  (4)

تاب الج اد، باب    ، ،(دار الف،ر)محمد محي  الدين نبد الحميد، : ، تحقيقسنن أبي داود(: هن213م )فبو داود؛ سليمان بن امرعث السجستان  امزدي  (5)
، صحيح سنن أبي داود(: هن1421م )املبان ؛ محمد ناصر الدين بن نوح امرقودري، فبو نبد الرحمن : انظر. ، وصححه املبان 8/4س،نى الراا، 

 .2/61، (ا1669/هن1416، 1الريا ، م،تبة المعارف،  )

، 418، حديث رقا الصحيحةاألحاديث سلسلة : املبان : انظر. ، وصححه املبان 4/493، ،تاب الفتن، باب ما جاء    الراا، سنن الترمذي: الترمذي (6)
1/191. 

 .4/2231، ،تاب الفتن وفررا  السانة، باب ذ،ر الدجا  وصفته وما معه، صحيح مسلم: مسلا: انظر (7)



 (9 ) 

 المبحث الثالث
 وقفية أرض فلسطين

 وتحريم بيعها ألعداء المسلمين
 

التناز  نن ا لغير المسلمين، ومصالح ا، من قب  ال يجوز ، ةة إس مية خراجيّ وقفيّ ر   لس ين فر  القدس وف
 .فحد

،مننا فوقننف فر  العننراق ومصننر والرنناا، وذلننك فنننه نظننر إلننى آخننر  ،ر نن  اهلل ننننه ،فوقف ننا نمننر بننن الخ نناب
قنرن  ايري ن ،للمسنلمين منا تناسنلوا اموقو  ن افراد فن ت،ون  يأ  ، و بين من ح ر لا ي،ن لمن بعدها ر ءقسم ا لو الناس،  
 .(1) ت،ون قوة ل ا نلى ندوها ،بعد قرن

َمننا َف َنناَء الل ننهف َنلَننى َرسفننوِلِه ِمننْن َفْهننِ  ﴿: اهلل نننز وجنن بننين الفنناتحين، ان  ق ننا مننن قننو   ر نن  اهلل ننننهولننا يقسننم ا 
 ،(2)﴾ اآلينام...ْغِنَياِء ِمْن،فْا ِ،يِن َواْبِن الس ِبيِ  َ،ْ  ال َي،فوَن دفوَلة  َبْيَن امَ ى َواْلَمَسااْلقفَرا َ ِلل ِه َوِللر سفوِ  َوِلِذي اْلقفْرَبى َواْلَيَتامَ 

ذ،ر الم نناجرين وامنصننار والننذين جنناءوا مننن بعنندها  ننيمن رننمل ا تقسننيا الفنن ء، معنندد ا فصنننا  ا، ومنب  ننا نلننى العلننة  نن
لنى ، النناسآينة الفن ء ،  اسنتونبم امغنيناء وحندهابنين  المنا  مل، نا متنداوال  المتميلة    ندا ،نون  بنن ذهنب نلن   هنذاوا 

قسنا منرة ،منا  ن   نتح : اممنرين ،صنلى اهلل نلينه وسنلا ،، وقد  ع  النب (3)امر   اهلل نن  ،ومعاذ بن جب فب   الب 
 .(4) علا جواز اممرينخيبر، وترك القسمة ،ما     تح م،ة، 

المنعقنند  نن  من ننا للي نود، وقنند ف تننى نلمناء  لسنن ين  نن  منؤتمرها امو   وال يجنوز بيننع فر   لسن ين فو في جننزء
 و،نننذلك ،بالواسننن ة ا،نننان ذلنننك مبارنننرة ففسنننواء  ،أن بننناأع امر  للي نننود  ننن   لسننن ينا بننن29/1/1683بتننناريخ القننندس 

ال يصنلى  ،ن  فولأنك ينبغن  فن من امر،ا ، والمساند نليه بأي ر،  ،والمس   له ،والمتوس  ،السمسار    هذا البيع
وندا التودد إلي ا، والتقرب من ا، ولو  نلي ا، وال يد نوا    مقابر المسلمين، ويجب نبذها، ومقا عت ا، واحتقار رأن ا،

ا فو فبناء   ،انوا آباء    .(5)فو إخوان ا فو فزواج 

                                                 

خلي  : ، تحقيقكتاب األموال(: هن224م )القاسا بن س ا البغدادي فبو نبيد؛ ، و 4/1349، ،تاب المغازي، باب غزوة خيبر، صحيح البخاري: البخاري: انظر (1)
 .19-11، ص (ا1699/هن1419بيروم، دار الف،ر، )محمد هراس، 

 .11–1: الحرر (2)

 .19، ص كتاب األموال: فبا نبيد: انظر (3)

 .21/314، مجموع الفتاوى: ابن تيمية: انظر (4)

، فتوى علماء فلسطين الصادرة عن مؤتمر علماء فلسطين األول: ناالتحاد العالم  لعلماء المسلمي :انظر (5)
http://iumsonline.org/ar/default.asp?MenuID=36&contentID=3998. 

http://iumsonline.org/ar/default.asp?MenuID=36&contentID=3998
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 المبحث الرابع
 هاعالقة المسلمين بنبذة مختصرة عن تاريخ القدس و 

 

 : (1)نن تاريخ القدس ون قة المسلمين ب اتاريخ، وهذه نبذة مختصرة للقدس م،انة نظيمة نبر ال
وذلنك  ،تذ،ر ،تب التاريخ فّن فو  من س،ن فر   لس ين ها ال،نعانيون العرب، الذين قدموا من الجزيرة العربية

 .وا  ي ا مدن ا نديدة ،بيسان ونسق ن وحيفا ون،ا والخلي  وغيرهاأا، وفنر. ق 2311   نحو 
رنر رسنالة التوحيند بنين فهن  نا، و،نان لنه دوره  ن  . ق 1611إلى  لس ين  ن  نحنو  ،نليه الس ا ،براهياوقدا إ

نلني ا  ،(إسنراأي ) لس ين، وبقن   ي نا إلنى فن تو ناه اهلل، ونناش  ن   لسن ين منن فبنناء إبنراهيا إسنحاق ينا ولنده يعقنوب 
وفبناأنه  ن   لسن ين منن  ،نلينه السن ا ،،ن بقاء يعقوببأبناأه إلى مصر،  لا ي ،نليه الس ا ،الس ا، يا هاجر يعقوب

 .من لق دين ، إذ تر،وها م اجرين إلى مصر
 ن  القنرن اليالنث  ،نلينه السن ا ،وبق  بنو إسراأي  تحم ا ن  اد الفرانننة  ن  مصنر حتنى بعنث اهلل ل نا موسنى
إسنراأي   ن  صنحراء سنيناء فربعنين نرر قب  المي د، وتو   موسى، نليه السن ا، ولنا يندخ  فر   لسن ين، وتناه بننو 

 .ا. ق 1161سنة حتى تبد  من ا جي  جديد،  دخلوا  لس ين بقيادة يورع بن نون    نحو 
ا، واسنننت اع نقننن  . ق 1114برسنننالة التوحيننند  ننن  امر  المبار،نننة  ننن  نحنننو  ،نلينننه السننن ا ،ينننا بعنننث اهلل داود

نليننه السنن ا، وبقنن   ،لسنناحلية، يننا خلفننه سننليمانناصننمته إلننى القنندس، وسنني ر نلننى معظننا  لسنن ين سننوا المنننا ق ا
ح،م ما نحو ا من يمانين سنة، يا انقسمم ممل،ة سليمان إلى دولتين متعاديتين، انت م امولى بسي رة اآلروريين بقيادة 

لنذي سرجون اليان  الذي نق  الي ود إلى حران و،ردستان و ارس، وسق م اليانية نلى يد البابليين بقينادة نبوخنذ نصنر ا
 .سبى الي ود،    حين بق  فه   لس ين من ال،نعانيين    فر  ا لا ي جروها ولا يرتحلوا نن ا

القاأد الرومان  جوليوس سنفروس واحت   ،ا. ق 98وتم،ن الرومان بعد ذلك من السي رة نلى  لس ين    نحو 
حينث نر نم  ،،ابيتوليننا سنماها إيلينا دسمديننة القن هندريان مديننة جديندة  نوق خراأنب، يا فقناا ادمبرا نور القدس ودمرها

 .، وحظر دخو  الي ود إلي ابعد ذلك باسا إيلياء
 ل نِذي َفْسنَرا ِبَعْبنِدِه لَنْي   سفنْبَحاَن ا﴿: قا  تعنالىالمسجد امقصى بحادية ادسراء والمعراج، ب ن قة المسلمينتويقم 
أدرك المسلمون ،  (2)﴾هف هفَو الس ِميعف اْلَبِصيرف ل ِذي َباَرْ،َنا َحْوَلهف ِلنفِرَيهف ِمْن آَياِتَنا ِإن  ْقَصى ااْلَحَراِا ِإَلى اْلَمْسِجِد امَ ِمَن اْلَمْسِجِد 
ة غننزو  ،اننم الم،اننة الدينينة الر يعنة للمسنجد امقصنى وبيننم المقندس ون قت منا الوييقنة بالعقيندة ادسن مية، منن خ ل نا 

: ، يننا ،ننان  ننتح  لسنن ين بمعننارك مننن فهم نناالرننااد بنن نحننو  لننع المسننلمينمؤتننة وتبننوك وحملننة فسننامة بننن زينند مقدمننة لت 
مفنناتيح بيننم المقنندس  ،ننننه ر نن  اهلل ،نمننر بننن الخ نناب، يننا تسننلا (هننن13)معر،ننة اليرمننوك و ( هننن18)معر،ننة فجنننادين 
 .ي ود ديلياء، وارتر  النصارا  ي ا ندا س،نى الالع دة العمرية بموجباممان هن، وفن ى مهل ا 13بنفسه سلم ا    

                                                 

، سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية –فلسطين : محسن محمد. صالح؛ د، و 861-1/891ب دنا  لس ين، : الدباغ:    هذا المبحث انظر (1)
صيد الفواأد، )، بيت المقدس المكانة واألمانة: المروخ ؛ زياد بن نابدو ، 13-12ص ( ا2112، 1،وااللمبور،  )

mktarat/flasteen/99.htmhttp://www.saaid.net/.) 

 .1: ادسراء (2)

http://www.saaid.net/mktarat/flasteen/99.htm
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، وتم،ننن العباسننيون يننان، هنن182يننا تبعننه ح،ننا بننن  فميننة حتننى  ن،هنن41الرارنندين حتننى سنننة الخلفنناء سننتمر ح،ننا وا
بعند فن  نهن468نناا  لسن ين، وسني روا نلنى القندس احت   من الصليبيون إير ال عف الذي فصاب الخ  ة العباسية 

 .خا وا    بحر من دماء المسلمين
وخنا  معر،نة ح نين ومصنر، وفنناد توحيند الرناا زن، ،  راية الج اد بعد نور الدينميوب  االدين ص ح ر ع و 

ن، وتنا إن ناء الوجنود الصنليب  نلنى يند امرنرف خلين  هن398رجنب  21و تح بيم المقندس  ن   ،(نه398)مع الصليبيين 
 .هن161بن ق وون، بعد تحرير ن،ا ناا 

هنن، واسنتمر ح،م نا لفلسن ين إلنى فيناا االحنت   البري ننان  622ينا سني ر العيمنانيون نلنى  لسن ين والرناا نناا 
 (.ا1611)هن 1889ناا 

ولقنند حننرص المسننلمون منننذ الفننتح العمننري، نلننى رنند الرحننا  إلننى المسننجد امقصننى المبننارك للصنن ة  يننه ونرننر 
ابة النذين قندموا قاا بت،ليف بع  الصح ،ر   اهلل ننه ،بن الخ ابن الخليفة الفاروق نمر إالدنوة ادس مية، حتى 

والعم  بالتعليا    المسجد امقصى المبارك إلى جاننب وظناأف ا التن  فقنام ا  ،معه نند الفتح بادقامة    بيم المقدس
، ، ر نن  اهلل نن مننافو  قننا   نن   لسنن ين، ورننداد بننن فوس ،نبننادة بننن الصننامم ؛ ،ننان مننن هننؤالء الصننحابة، نلي ننا

، خنارج السنور الرنرق  للمسنجد امقصنىالواقعنة  ،ود نا    مقبرة باب الرحمة ،وتو   هذان الصحابيان    بيم المقدس
 .بالقرب من باب امسبا 

وفا المنؤمنين صنفية بننم  ،وفبو نبيدة نامر بنن الجنراح ،وممن زار بيم المقدس من الصحابة نمر بن الخ اب
، وخالند بنن الوليند، وفبنو ذر الغفنناري، اهلل بنن نمنر ومعناذ بنن جبن ، ونبند، صنلى اهلل نلينه وسنلازوج رسنو  اهلل،  ،حين 

اهلل بنننن نمننرو بنننن العننناص،  ، وفبنننو هرينننرة، ونبنند ، ونمننرو بنننن العننناص، وسننعيد بنننن زينندوفبننو الننندرداء، وسننلمان الفارسننن
 . ا فجمعيننر وان اهلل ن ،وغيرها

منن ا  ،  ،نانوالتعلنيا  ينهى المسنجد امقصنى للسن،نى وواص  نلماء ادس ا من ،  حدب وصوب رد الرحا  إل
إماا فه  العراق، وادماا الليث بن  ، قيه فه  الراا، وادماا سفيان اليوري ،مقات  بن سليمان المفسر، وادماا اموزان 

للح نارة  االمقدسنة مر،نز  امر  ،اننم ، وقند فحند امأمنة امربعنة ،رينس الرنا ع نالا مصر، وادمناا محمند بنن إد ،سعد
 .اممة ادس مية، واالرتقاء بن  ت ا، ورارك فبناؤها بفعالية    بناء صرح المسلمينم أدة وم وا ادس مية، 
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 المبحث الخامس
 تحت االحتالل حكم زيارة المسجد األقصى

 

يتعننر  المسننجد امقصننى ل جمننام ررسننة مننن االحننت  ، وقنند اسننتغ  فنننداء اهلل مننا يمننر بننه العننالا العربنن   نن  
 . االوقم الحا ر من فحداث    خدمة مخ  ات

وقد ظ رم دنوام لزيارة المسجد امقصى تحم االحت   دنم ا لصمود امقصى وفهلنه، وقند اختلنف العلمناء  ن  
 :ح،ا زيارة المسجد امقصى بتأريرة من االحت   نلى فقوا ، من ا

 

 جواز زيارة المسجد األقصى تحت االحتالل: القول األول
 :(1)واستد  فصحاب هذا القو  نلى ذلك بأمور

،  امصننن  (2)زينننارة المسنننجد امقصنننى والصننن ة  ينننه فمنننر يابنننم، مرغنننب  ينننه بامحادينننث الصنننحيحة :دليل األولال   
 .مررونية ذلك، والمانع نليه الدلي  المعار ؛ إما بِيبام نسخ هذه امحاديث، فو تأويل ا، فو معار ت ا

بامنبينناء والمرسننلين ليلننة وصنن ته  ،كالمسننجد امقصننى المبننار  ،صننلى اهلل نليننه وسننلا ،النبنن زيننارة  :الث  انيال  دليل 
 .(3)قب  الفتح ادس م  ،ادسراء والمعراج

وال ، وم،نة إذ ذاك تحنم ح،نا قنريش ،(4)لم،ة    نمرة الق ناء ،صلى اهلل نليه وسلا ،زيارة النب  :الدليل الثالث
 .ل،ن ا واقع ال بد من التعام  معه ،رك فن سل ة قريش نلى م،ة حين ا غير ررنية

اْأتفنوهف  : قنا  ،َفْ ِتَننا  ن  َبْينِم اْلَمْقنِدسِ  ،ينا َرسفنوَ  الل نهِ »: قالنم ،ر ن  اهلل نن نا ،ننن ميموننةما جاء  :الرابعيل الدل
صنلى اهلل ،  نأمر (5)« َناْبَعيفوا ِبَزْينُم يفْسنَرجف  ن  َقَناِديِلنهِ  ،َ ِِْن لا تَنْأتفوهف َوتفَصنلُّوا  ينه -دف ِإْذ َذاَك َحْرب اَوَ،اَنْم اْلِب  -َ َصلُّوا  يه
بالص ة    بيم المقدس، و،انم الب د إْذ ذاك حرب ا؛   و صريح الداللة نلى جواز زينارة المسنجد امقصنى  نليه وسلا

 .وهو تحم االحت  
ندا وجود  تاوا للعلمناء السنابقين بمننع دخنو  المسنجد امقصنى وهنو تحنم االحنت   الصنليب   :الخامس الدليل
عصننور النلننى مننر  الفتنناوامينن  هننذه  صنندرموال رننك فنننه لننو هننن، وغيرهننا مننن بنن د المسننلمين، 398-462مننا بننين ننناا 

 .الينإ الفقه ادس م ،تب   النقلت

                                                 

ملتقننننننننننننننننننى فهنننننننننننننننننن  الحننننننننننننننننننديث، )، التأص                  يل الش                  رعي لزي                  ارة الق                  دس الش                  ريف: الرنننننننننننننننننننقي  ؛ محمنننننننننننننننننند اممننننننننننننننننننين ف،تورننننننننننننننننننن  (1)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=281697)،  دلي   ل ش   رعي نعرف   ه وغ   اب ع   ن أذهانن   ا في   ه ج   واز زي   ارة :  لسننن ين العراقننن

وآ  سننلمان؛ مرنن ور  ،(http://www.muslm.org/vb/showthread.php?478623رننب،ة فنننا المسننلا للحننوار ادسنن م ، )، األقص  ى وه  و تح  ت االح  تالل
لفيين، نمنتنننننننديام ،ننننننن  السننننننن)، طينيين جد األقص       ى لغي       ر الفلس        الق       ول المب       ين ف       ي حك       م زي       ارة المس       : حسنننننننن، والحلبننننننن ؛ نلننننننن  بنننننننن حسنننننننن بنننننننن

http://kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=37289.) 

 .1، ص بيم المقدس والراا وخصاأص ما   اأ انظر ذلك     (2)
 .1ص : انظر (3)

م )، وابن هراا؛ نبد الملك بن هراا بن فيوب الحميري المعا ري، فبا محمد 4/1332، ،تاب المغازي، باب نمرة الق اء، صحيح البخاري: البخاري: انظر (4)
 .3/11، (هن1411، 1،  بيروم، دار الجي )وف سعد، ؤ  ه نبد الر : ، تحقيقالسيرة النبوية(: هن218

، 1/819رواه فبو داود وابن ماجة بِسناد حسن، : قا  النووي    خ صة امح،اا، ،تاب الص ة، باب    السرج    المساجد، سنن أبي دواد: فبو داود (5)
الريا ، م،تبة المعارف، )، سنن أبي داود ضعيف(: هن1421م )املبان ؛ محمد ناصر الدين بن نوح امرقودري، فبو نبد الرحمن : انظر. و عفه املبان 

 .41ص ، (ا1669/هن1416، 1 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=281697
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?478623
http://kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=37289
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 :زيارة بع  امأمة للقدس فياا االحت   الصليب ، ومن ا :السادس الدليل
ينا سنار إلنى ، وفقناا ب نا نرنر سننينحنج ورجنع إلنى دمرنق ادماا الغزال ،  قند ذ،نر الرنيرازي فن فبنا حامند الغزالن   .1

هنن وهن  ق ع نا تحنم 469، ونلى هذا  ي،نون قند دخن  القندس نناا (2)هن499، و،ان حجه ناا (1)وادس،ندريةالقدس 
 .االحت  

 .(3)القدس والخلي  وهما بأيدي الفرنج، زار السمعان نبد ال،ريا  سعدفبو  .2
 .(4)الفرنجعدما فخذ له نور الدين محمود زن،  ادذن من ب، زار القدس، فبو المظفر سعيد بن س   الفل،  .8

 .دنا ،بير لصمود القدس وفهل ازيارة المسجد امقصى  ي ا  :السابع الدليل
 

 حرمة زيارة المسجد األقصى تحت االحتالل: القول الثاني
 :(5)واستد  فصحاب هذا القو  نلى ذلك بأمور

وحسنب القانندة  ف،ينر منن المصنالح،المسنجد امقصنى تحنم االحنت    نلنى زينارةالمفاسند المترتبنة  :الدليل األول
نلنننى جلنننب   نننِذا تعار نننم مفسننندةف منننع مصنننلحُة قفننند ا د نننعف المفسننندة، "درء المفاسننند فولنننى منننن جلنننب المصنننالح: "الفق ينننة

 :المصلحة، ومن هذه المفاسد
وسنني رته نلي مننا،  الفلسنن ينية نن  لمسننجد امقصننى وامرااهننذه الزيننارة تع نن  ال،يننان الصنن يون  رننرنية الحت لننه  .1

 .بداللت ا الصريحة فو ال منية
 .االحت  لدا الرعوب العربية وادس مية من التعام  مع  ههذه الزيارة من رأن ا فن ت،سر الحاجز النفس  وتزيل .2

ت  ، فو إذن بالنندخو  مننن االحننتأرننيرام  ى ننرورة الحصننو  نلنن نلننى هننذه الزيننارة منننمننا يترتننب : ال  دليل الث  اني
 .من الت بيع انون  ذلك ويعد لرأن ا،  ، ور عو   هذا إن ء ل ا

منن الت بينع منع  ى ذلنكومنا يترتنب نلناممنور  ن  زينارة المسنجد امقصنى تحنم االحنت  ،  مآالمانتبار و،ذلك 
قراُر له نلى احت   القدس والمسجد امقصى وباق   لس ين وانتراف له بررنيته، االحت    .وا 

                                                 

 .249، ص (بيروم، دار القلا)خلي  الميس، : ، تحقيقطبقات الفقهاء(: هن419م )الريرازي؛ إبراهيا بن نل  بن يوسف، فبو إسحاق : انظر (1)

نبد . محمود محمد ال ناح  و د. د: ، تحقيقطبقات الشافعية الكبرى(: هن111 م)نصر  والسب، ؛ تاج الدين، نبد الوهاب بن نل  بن نبد ال،ا  ، فب (2)
 .9/161، (هن1418، 2هجر لل بانة والنرر والتوزيع،  )الفتاح محمد الحلو، 

محمد نعيا العرقسوس ، رعيب امرنؤو  و : ، تحقيقسير أعالم النبالء(: هن149م )الذهب ؛ رمس الدين، محمد بن فحمد بن نيمان، فبو نبد اهلل : انظر (3)
 .21/491، (هن1418، 6بيروم، مؤسسة الرسالة،  )

 .6/4811، (دار الف،ر)س ي  ز،ار، . د: ، تحقيقبغية الطلب في تاريخ حلب(: هن991)ابن فب  جرادة؛ ،ما  الدين، نمر بن فحمد : انظر (4)

منبر امقصى، ) ،لقدس بتأشيرة صهيونيةرؤية شرعية نقدية في فتاوى زيارة األقصى وا: حساا الدين.نفانة؛ د (5)
http://www.minbaralaqsa.com/detail.aspx?id=3069)، هيأة نلماء  لس ين )، حكم زيارة المسجد األقصى: ولجنة إ تاء الجامعة ادس مية بغزة

وداود؛  ،http://www.palscholars.com/ar/articleDetails.php?articleId=3365&page=1&Next=1&type=2&classId   الخارج، 
والمحمد؛ حمود  ،(http://www.saaid.net/mktarat/flasteen/302.htmد، صيد الفواأ)، مفاسد ومخاطر زيارة القدس بتأشيرة صهيونية: مجدي
الملتقى الفق  ، )، الشيخ علي جمعة والجفري للمسجد األقصى األسير الرد الحبير على زيارة: محمود

http://www.feqhweb.com/vb/t13340.html)، نى الفق نالملتق)، ي تالل الصهيون ة االح حكم زيارة المسجد األقصى تحت رعاي: وممتاز؛     اهلل ، 
tails.aspx?id=6640http://fiqh.islammessage.com/NewsDe.) 

http://www.minbaralaqsa.com/detail.aspx?id=3069
http://www.palscholars.com/ar/articleDetails.php?articleId=3365&page=1&Next=1&type=2&classId
http://www.saaid.net/mktarat/flasteen/302.htm
http://www.feqhweb.com/vb/t13340.html
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6640
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،    ترويج فحقيته    إبقاء القندس تحنم سنيادته رصة ،بيرة يستغل ا االحت   هذه الزيارة تع    :الثالدليل الث
، وفنننه ال داننن  لم البننة حريننة العبننادة والتسننامح النندين تحننم تننندرج نلننى فن ننا  ه ل ننذه الزيننارامتسننويقوذلننك مننن خنن   

 .تى راؤوامن ا يست يعون زيارت ا  الما ف، بالقدس ينوالمسلم يينالفلس ين
 ،ورنوق إلينه ،ر  نه ال نواف بالبينم الحنراا وهنو بقنرب مننهمنن  ،ر ن  اهلل نننه ،نيمنانمنا  علنه  :الدليل الراب ع

 .(1)و،ان تحم فيدي المرر،ين
 ،بنن الخ ناب زينارة المسنجد امقصنى قبن   تحنه زمنن نمنر ،ر نوان اهلل نلني ا ،الصنحابةولا يؤير نن فحد منن 

 .     األه ،صلى اهلل نليه وسلا ،من النب ، رغا ما سمعوا ر   اهلل ننه
لنه نلننى فن  المسنلا فنننه محنروا منن زيننارة المقدسنام ادسن مية بالقنندس ي،نون ذلنك دا عننا   رنعور :ال دليل الخ  امس

 .يدخل ا تحم راية الي وديدخ  القدس، وه  محررة نلى يد المسلمين وال 
بقاءل حت  نلى استمرار حالة العداء ذلك يفبق  و  جذوة الج اد قاأمنة حا نرة بنين فبنناء اممنة، حتنى تحرينر  ، وا 

 .تعالى ، بِذن اهللالمسجد امقصى واسترداد الحق المسلوب
والمقدسيون يمنعون منن دخنو  المسنجد امقصنى وي نيق نلني ا  49فه  ال فة الغربية ونرب  :الدليل السادس

يرينند زيننارام تخنندا المسننجد امقصننى؟  نناالحت    ةبزيننار  نن  ذلننك،  ،يننف يسننمح االحننت   للقننادمين مننن خننارج  لسنن ين 
 .السياسية واالقتصادية واممنيةستراتيجية و االخ  ه 
 
 األدلةمناقشة 

 :فجاب المانعون من زيارة المسجد امقصى تحم االحت   نلى فدلة المجيزين باآلت : أوالا 
 :صرحة بذلك، يجاب نليهالقو  بأن امص  مررونية زيارة المسجد امقصى لورود امحاديث الم .1

امحاديث    زيارة المسجد امقصى نامة، يم،ن تخصيص ا بعدا وقوع المفاسد المترتبة نلى الزيارة    ظن   .ف
 .االحت  ،  ِذا وقعم المفسدة منعم الزيارة

 ،ابةالصننحبزيننارة المسننجد امقصننى بعنند فخننذ إذن مننن الننروا، ولننا يفعنن   ،صننلى اهلل نليننه وسننلا ،لننا يقننا النبنن  .ب
ر نوان  ،ذلك حتى يستد  بفعل ا نلنى جنواز الزينارة، بن  يجند الباحنث فن الصنحابة ،ر وان اهلل تعالى نلي ا

 . اتحين ال زاأرينإلى القدس ذهبوا  ،اهلل تعالى نلي ا
ى قيناس زينارة المسنجد امقصنللقندس ليلنة ادسنراء، يجناب نلينه بنأن  ،صنلى اهلل نلينه وسنلا ،االستدال  بزيارة النبن  .2

للمسجد امقصنى ليلنة ادسنراء والمعنراج  ،صلى اهلل نليه وسلا ،المبارك وهو تحم االحت   نلى زيارة النب  محمد
 :، وذلك ممورمع الفارققياس 

صننلى اهلل نليننه  ،، ولننا يننر الننروا النبنن خارقننة للعننادة، صننلى اهلل نليننه وسننلا ،هننذا اممننر يتعلننق بمعجننزة للنبنن  .ف
 .   تلك الليلة ،وسلا

 .الروا    الدخو  إلى المسجد امقصى، ولا يعلم ا حتى بذلك ،صلى اهلل نليه وسلا ،لا يستأذن النب  .ب

                                                 

ئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة(: هن439م )البي ق ؛ فحمد بن الحسين، فبو ب،ر : انظر (1) القاهرة، دار الريان )قلعج ،   نبد المع . د: ، تحقيقدال
 .4/184، (ا1699/هن1419، 1للتراث،  
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قيننناس زينننارة المسنننجد لم،نننة  ننن  نمنننرة الق ننناء، يجننناب نلينننه بنننأن  ،صنننلى اهلل نلينننه وسنننلا ،االسنننتدال  بزينننارة النبننن  .8
للمسننجد الحننراا إيننر صننلح  ، نليننه وسننلاصننلى اهلل ،امقصننى المبننارك وهننو تحننم االحننت   نلننى زيننارة النبنن  محمنند

 :،ذلك، وذلك ممور مع الفارققياس الحديبية 
لمنظومنة السياسنية وال يبنة ااختنراق  ه،نان  ينمداء العمنرة  ،صلى اهلل نليه وسنلا ،النب  لزيارةالتقدير السياس   .ف

 ،صنلى اهلل نلينه وسنلا ،  اهلل  موا قنة قنريش نلنى زينارة رسنو إذ تر، ،   فوسا  القباأ  العربيةالعامة لقريش 
صنلى اهلل  ،،  ،نان  علنهموازين القوا،  فيه تحو     من قريش لصالح المسلمين ا،بير   تنازال  العمرة مداء م،ة 

 نِن التقندير السياسنن  تحنم االحنت  ، القندس الينوا زيننارة يتجنه صنوب التم،نين السياسن ، بع،نس  ،نلينه وسنلا
ولنننوال ذلنننك لنننا يحنننرص االحنننت   الزينننارام تخننندا االحنننت   خدمنننة ،بينننرة، واالسنننتراتيج  يؤ،ننند بو نننوح فن هنننذه 

 .نلي ا
صننلى اهلل نليننه فو إذن ننا، و،ننان معننه دون نلننا قننريش ،ننان  امعتمننر   ،صننلى اهلل نليننه وسننلا ،رسننو  اهللخننروج  .ب

ن بننِذن منن لننن يخرجننوا مننن ديننارها إال زاأننري المسننجد امقصننى فمننا ، السنن ح الننذي ينندا ع بننه نننن نفسننه وسننلا
 .م ما ،ان تا   امع ا ر ء من اص حاب وها ممنونون ، االحت  

ننا إسنن ميةلننا ت،ننن م،ننة  .ج للبيننم الحننراا ال تع ننى  ،صننلى اهلل نليننه وسننلا ،وبالتننال   ننِن زيننارة النبنن ، بعنند فر  
رنرنية لسني رة الي نود   لقندس تع نا ن  حنين فن زينارة ، المرر،ين ررنية لسني رت ا نلنى م،نة والبينم الحنراا

 .ى القدسنل
االحنت   بينمنا منن دخنو  البينم، ، صنلى اهلل نلينه وسنلا ،،نان منع رسنو  اهللتمننع فحند ا لا تست ع قنريش فن  .د

 .يمنع من يراء من زيارة القدس
نندا وجنود  تناوا للعلمنناء بمننع زينارة القندس فينناا االحنت   الصنليب  يجناب نليننه بناخت ف الحنا  بنين االحت لننين،  .4

سلمين والصليبيين ،انم حا  حرب وقتا ، وال يتصور وجنود زينارام إلنى المسنجد امقصنى  ن  ظن   الحا  بين الم
 .تلك الحا ، بينما الحا  اآلن مع االحت   هو نقد اتفاقام س ا وت بيع

 :االستدال  بزيارة الغزال  وغيره للمسجد امقصى، يجاب نليه .3
 ي ننا سنننتين يننا ذهننب إلننى بيننم المقنندس يننا إلننى الحننج بعنند ذ،ننر الغزالنن  نننن نفسننه فنننه رحنن  إلننى دمرننق وبقنن   .ف

 ن  تواجنده االسنتغراق الصنو   فينناء العرنر هن  سننوام سننوام مروره بمدينة الخلي ، ويظ ر من ، مه فن ال
حامند الغزالن  خنرج منن  افبن، وه  ما ذ،ره المؤرخنون منن بعنده، وذ،نر ابنن ،يينر فن (1)والقدس والحجازدمرق 

 .(2)هن، يا توجه إلى الحج499   ذي القعدة ناا  بيم المقدس إلى ابغداد متوج   
 يخبنننر الننننذهب  فن آنننننذاك؛  ان منننا  علننننه لنننا ي،ننننن مألو  نننيظ نننر جلي ننننا فن النننذهب  يسننننتغرب زينننارة السننننمعان ، وف .ب

تلنك الحيلنة ، وال تفعنرف (3)وال البنن نسنا،ر ،لسنلف لحنا ظ اومنا ت ّينأ ذلنك ل، تحّين ، وخنا ر  ن  ذلنكالسنمعان  
 .  اجترح ا السمعان  لفع  ذلكالت

 :االستدال  بأن زيارة المسجد امقصى تدنا صمود القدس، يجاب نليه .6
                                                 

 .46، ص (الم،تبة اليقا ية ،بيروم)محمد محمد جابر، : ، تحقيقالمنقذ من الضالل(: هن313م )الغزال ؛ محمد بن محمد ال وس ، فبو حامد : انظر (1)

 .12/146، (بيروم، م،تبة المعارف)، البداية والنهاية(: هن114م )ابن ،يير؛ إسماني  بن نمر القرر ، فبو الفداء : انظر (2)

 .21/491، سير أعالم النبالء: الذهب : انظر (3)
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 نِذا تعار نم  ،التن  يحقق نا منن المصنالح ى زينارة المسنجد امقصنى تحنم االحنت   ف،بنرالمترتبنة نلنالمفاسد  .ف
درء المفاسند فولنى منن : "صنوليةمفسدة مع مصلحة، قدا د ع المفسدة نلنى جلنب المصنلحة؛ حسنب القانندة ام

 ".جلب المصالح
يم،نننن دننننا فهننن   لسننن ين نامنننة والقننندس خاصنننة وتيبينننت ا نلنننى فر ننن ا بوسننناأ  رنننتى، ومنننن فهم نننا تنننو ين  .ب

زيننارة نننابرة ولننيس مننن خنن   وتم،يننن ا مننن حمايننة امقصننى والربننا   يننه، نبننر المسنناندام الفعالننة المقدسننيين 
 .الت  تفع  ال،يير ،  دقيقةل حت  ، ر    مواج ة اآللة اليومية يذ، اتقدا ريأ  للمسجد امقصى، ال 

هنذا : "ننه حنديث  نعيف، ال يصنلح ل حتجناج، قنا  النذهب أا،  يجناب بر ن  اهلل نن ناالستدال  بحديث ميمونة،  .1
 .(2)"ل،ن قد قي  إن إسناده منق ع، و   متنه ن،ارة ،إسناده قوي: "، وقا  ابن رجب(1)"خبر من،ر

 
 :فجاب المجيزون لزيارة المسجد امقصى تحم االحت   نلى فدلة المانعين باآلت : اا ثاني

د ب ننا، الينند العاديننة الغاصننبة ال يعتننمننن زيننارة المسننجد امقصننى ادقننرار برننرنية االحننت  ، و نن  الرننرع  ننِن ال يلننزا  .1
 .ال يجعل ا هم    الرارعل،ن و 

، وال تقنوا المصنالح المرسنلة نلنى المصنالح المرسنلةحاالت نا منن بناب ، ه     فقوا ،ون الزيارة مخالفة للمصلحة .2
 .بِلغاء وفبانتبار  الرارعله ر د ما  ا    مقابلة ب التعلي 

 .المفاسد المذ،ورة ظنية ال يم،ن التعلي  ب ا لمنع زيارة المسجد امقصى .8
ننفن ي،نون مخصال يصنلح منا ذ،ننر منن الت بيننع و،سنر الحنناجز النفسن  ونحوهننا  .4 الدالننة  محاديننث البناب افو مقيند   اص 

 .نلى     زيارة المسجد امقصى ورد الرحا  إليه
 عنن  الصننحاب  ال يفعمنن  بنه إذا نننار  قننو  النبنن  صننلى اهلل نليننه ، يجنناب نلينه بننأن ر نن  اهلل ننننه ، عن  نيمننان .3

 .وسلا
  

 :القول الراجح
 :حت   و ق  واب  معينة، وذلكجواز زيارة المسجد امقصى تحم اال - واهلل فنلا -والراجح 

 .داللة امحاديث الصريحة نلى ف  لية زيارة المسجد امقصى ورد الرحا  إليهل .1
 .عدا وجود الدلي  الصريح المانع من هذه الزيارةل .2

 :ومنع ا للمفاسد الت  قد تترتب نلى هذه الزيارة، ،انم ال واب  اآلتية
 .وامرا   الفلس ينية    الزيارة وغيرهار   ت،ريس الو ع االحت ل  للقدس  .1
 .منع في إجراء يصب    مصلحة ت بيع الع قام مع االحت   .2

                                                 

دار المر،اة للبحث : ، تحقيقالمهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي(: هن149م )نبد اهلل  امس الدين، محمد بن فحمد بن نيمان، فبالذهب ؛ ر: انظر (1)
 .2/996، (ا2111-هن1422، 1الريا ، دار الو ن للنرر،  )العلم ، 

فب  : ، تحقيقمجموع رسائل الحافظ ابن رجب من  فضائل الشام(: هن163م )الفرج  اابن رجب؛ زين الدين، نبد الرحمن بن فحمد البغدادي، فب: انظر (2)
 .8/298 ،(ا2118/هن1424، 2القاهرة، الفاروق الحديية لل بانة والنرر،  )مصعب  لعم بن  ؤاد الحلوان ، 
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ننا ل حننت  ، ونون ننا للمننراب ين  .8 فن ت،ننون الزيننارة ليرا نن  الفلسنن ينية تأ،ينند ا نلننى هويت ننا العربيننة وادسنن مية، ور   
 .هناك نلى الصمود واليبام

 .ام الفلس ينية المختصة الت  تتولى المسؤولية نن زيارام امرا   المحتلة رورة التنسيق مع الج  .4
 

162 رقاتحم   توا بخصوص ذلكدار اد تاء الفلس ينية  وقد صدر نن
 :، وهذا نص ا(1)

ك بخاصنة،  ن  ما ح،ا الررع    زيارة المسلمين ليرا   الفلس ينية بعامة، والمسنجد امقصنى المبنار  : لسؤالا
 الحالية؟ ظ  الظروف

الحمنند هلل رب العننالمين، والصنن ة والسنن ا نلننى فرننرف الخلننق سننيدنا محمنند اممننين، ونلننى آلننه وصننحبه : الج  واب
 فجمعين، وبعد؛

رسنوله ببادرارة إلى السؤا  الميبم نصنه فنن ه،  نِن   لسن ين فر  بار، نا اهلل  ن  ،تابنه العزينز، وفسنرا إلي نا  
 ِمنَن اْلَمْسنِجِد اْلَحنَراِا ل ِذي َفْسَرا ِبَعْبِدِه َلْي ﴿سفْبَحاَن ا :خبر اهلل نن ذلك،  قا  تعالىالمص فى، صلى اهلل نليه وسلا، وف

﴾ى اْلَمْسِجِد امَ ِإلَ   .(2)ْقَصى ال ِذي َباَرْ،َنا َحْوَلهف ِلنفِرَيهف ِمْن آَياِتَنا ِإن هف هفَو الس ِميعف اْلَبِصيرف
ن من فبرز واجبام اممة ادس م ية فن تعم  ج دها لتحرير هنذه امر  المبار،نة، ومسنجدها امقصنى، حتنى وا 

ت،ون مفتوحة لمن يرد الرحا  إلي ا ابتغاء ر وان اهلل ويوابه، ومن المؤ،د فن رد الرحا  إلى المسجد امقصى    ظ  
 .االحت   يختلف ننه    ظ  الحرية واممان

امر  الفلسننن ينية والقنندس،  سننوف لنننن ي،ننون إرنن،ا   ننن    ننِذا فدرك المسننلمون منندا مسنننؤوليت ا وواجننب ا نحننو
 :زيارت ا،    إ ار ال واب  الررنية الت  تجب مرانات ا، ومن ا

 .ر   ت،ريس الو ع االحت ل  لير  الفلس ينية والقدس والمسجد امقصى المبارك .1
، الذي يأسر فر نا ورعبنا تجنب الخو     في إجراء يصب    مصلحة ت بيع ن قام المسلمين مع االحت   .2

 .وقدسنا وفقصانا
 .التنسيق مع الج ام الفلس ينية المسؤولة، الت  تتولى المسؤولية نن زيارام امر  المحتلة .8
نن افن ت،ننون الزيننارة لننير  الفلسنن ينية تأ،ينند   .4 للمننراب ين  ي ننا  ال حننت  ، ونون نن ال ويت ننا العربيننة وادسنن مية، ور   

 .لتحريرنلى الصمود حتى ا
بالخ نب والفتناوا والبياننام ب نرورة الحفناظ نلنى المسنجد امقصنى  اوت،نرار   امريرين إلى مناردتنا المسلمين مرار  

 .المبارك والقدس وفر نا الفلس ينية، ونمارت ا وحمايت ا من االستي ان والت ويد
 .واهلل يقو  الحق وهو ي دي السبي 

 
 

 

                                                 

 .http://www.darifta.org/fatawa2014/showfatwa.php، زيارة المسلمين لألراضي الفلسطينية بعامة: دار اد تاء الفلس ينية: انظر (1)
 .1: ادسراء (2)
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 المبحث السادس
 س وفلسطيننحو القد واجب األمة

 

 .واجب اممة نلى وجه العموا هو تحرير القدس و لس ين من دنس الي ود، ،  نلى قدر  اقته
واجنب نلنى فهن  تلنك  هف َعن ْ دَ ، و دار من ديار المسنلمينتعين بغلبة العدو نلى  قد انعقد ادجماع نلى فن الج اد ي

 المسنلمون ،ل نا ، لنا يسنت يعوا د نع العندو وحندهانلى منن جناورها إن وتتسع داأرة الوجوب  ،  نلى قدر  اقته، الدار
قنا  صننلى اهلل ، و (1)﴾ْل،فف ناِر رفَحَمناءف َبْينَن فاْ مفَحم ندف َرسفنو ف الل نِه َوال نِذيَن َمَعنهف َفِرند اءف َنلَنى ا﴿: قنا  تعنالى ،يند نلنى منن سنواها

حتنى ، (2)«َوهفْا َيدف نلى من ِسنَواهفاْ  ،َويفِجيرف نلي ا َفْقَصاهفاْ  ،ِ ْا َفْدَناهفاْ َيْسَعى ِبِذم تِ  ،اْلمفْسِلمفوَن َتَتَ،اَ أف ِدَماؤفهفاْ »: نليه وسلا
 .(3)سق  الفر  نن اآلخرينبداأرة إذا قاا د ع العدو 

للج ناد، وواجبنام فوج نا فخنرا هنناك  نِن متعذر ا  ن  الوقنم الحا نر،  الج اد المبارر لتحرير  لس ين،ان ولما 
 :نلى هذه اممة، من ا

 
 :واجبات حكام المسلمين: أوالا 

 :تقع المسؤولية امولى    التغيير نلى الح،اا، ونلي ا واجبام ،ييرة، ومن ا
 .الح،ا بالرريعة ادس مية وت بيق ا    جميع نواح  الحياة .1
 .السع  إلى وحدة اممة العربية وادس مية .2

 .بذ  الج د واالست انة    إنداد القوة والس ح .8
 .ذ  السب  القانونية جميع ا    تحرير المسجد امقصى و لس ينب .4
 .تحرير المسجد امقصى و لس ين بِن ن الج اد .3

 
 :واجبات اإلعالميين: ثانياا

 :لإلن ا دور ،بير    العصر الحا ر، وتقع نلى ادن ميين مسؤوليام، من ا
برازها ررح ق ية المسجد امقصى و لس ين للعالا .1  .وا 
 .و لس ين   القدس والس،ان   ح الممارسام الص يونية بحق المقدسام ادس مية  .2
 .المرار،ة    تربية الرعوب ادس مية نلى حب الج اد وتوجي  ا نحو ق ية القدس و لس ين .8

 
                                                 

 .26: الفتح (1)

، ،تاب القسامة، باب القود بين امحرار سنن النسائي: ، والنساأ 8/91، ،تاب الج اد، باب    السرية ترد نلى فه  العس،ر، سنن أبي داود: داود وفب (2)
املبان ؛ محمد : انظر. ، وصححه املبان 2/963م، باب المسلمون تت،ا أ دماؤها، ، ،تاب الدياسنن ابن ماجه: ، وابن ماجه9/16والمماليك    النفس، 

، 2بيروم، الم،تب ادس م ،  )، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل(: هن1421م )نبد الرحمن  اناصر الدين بن نوح امرقودري، فب
 .1/293، 2219، حديث رقا (ا1693/هن1413

، (هن1413، 1بيروم، دار الف،ر،  )، المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني(: هن921م )مة؛ نبد اهلل بن فحمد المقدس ، فبو محمد ابن قدا: انظر (3)
محمد حسنين : ، تحقيقالفتاوى الكبرى(: هن129م )، وابن تيمية؛ فحمد بن نبد الحليا الحران ، فبو العباس 9/131، تفسير القرطبي: ، والقر ب 6/198

 .4/919، (بيروم، دار المعر ة)مخلوف، 
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 :واجبات المسلمين: ثالثاا
 :يجب على المسلمين على وجه العموم

ية ال يجنوز التفنري   ي نا، وغنرس حنب الج ناد  ن  نفوسن ا؛ لتحريرهنا منن نلى فن القدس فر  إسن مامبناء تربية  .1
 .فيدي الغاصبين

 .، و   ،  المجاالم،ا ة مقا عة ال،يان الص يون  نلى امصعدة .2
 :ويختص أهل فلسطين ب 

 .إلى المسجد امقصى المبارك ،لما است انوا إلى ذلك سبي    ردُّ الرحا  .1
 .االحت    رورة التوحد    مقاومة .2
 .بذ  المست اع    الحفاظ نلى القدس من الت ويد .8

 :ويختص غير أهل فلسطين ب 
 .من فه   لس ين للمراب ينتقديا الدنا المادي والمعنوي  

 
 للحفاظ على القدس من خطر التهويدتوصيات وسائل و 

وتسنناند نلننى تيبيننم فهنن  هننناك وسنناأ  متعننددة تسنناند  نن  الحفنناظ نلننى المسننجد امقصننى والقنندس مننن الت وينند، 
 :(1)،  قدر است انته، ومن ا فصحاب امموا القدس    بلدها، وتقع مسؤولية تحقيق ا نلى الح،ومام والرعوب و 

تأسيس هيأة إرراف وتنسيق، ت دف إلى ادرراف والتوجيه والت نوير، وتقنوا بتنفينذ المرناريع، والعمن  نلنى ت نوير  .1
 .لقديمة، والنظر    القوانين و،يفية االستفادة من ا، إلى غير ذلكالقدس الررقية، وترميا امحياء ا

نرناء المرناريع االسنتيمارية، ترجيع نرب القدس نلى  .2 الربا  والصمود، وذلنك بمحاولنة توسنيع الخنراأ  ال ي،لينة، وا 
نراء المؤسسام العامة  .التعليمية، وال بية، واليقا ية، واالجتمانية، وادن مية ؛وا 

ننننانت ا  ننن  ذلنننك مادي نننا بنننذ  ا .8 لج نننود تجننناه تحقينننق ننننودة فهنننال  المديننننة إلي نننا، باالسنننتفادة منننن قنننانون لنننا الرنننم ، وا 
 .وقانوني ا

بننراز  .4 تأسننيس قننوة  نناغ ة مننن وج نناء القنندس وغيننرها، تقننوا بانت نناز المناسننبام للتعبيننر نننن الننرفي و ننق القننانون، وا 
 .وفصحاب الرفي وغيرها لتحقيق ذلك ربالبرلمان العحقنا    القدس، واالستفادة من فن اء 

 :ما يأت  للمسجد امقصىإنراء  .3
 .التحر،ام المعادية، ومراقبة فنما  الحفريام ونحوهامراقبة داخله؛ مج   ج از مراقبة مر،زي محوسب .ف

صنندار نرنرام دوريننة ننننه .ب ، مر،نز معلومننام داخلنه، م متننه التعرينف بالمسننجد امقصنى، ومعالمننه، ومبانينه، وا 
نراء موقع للمسجد امقصى نبر ادو   .نترنما 

 .مر،ز دراسام للتعريف بما يحاك  ده، وتوييق ما يقع  يه، وغير ذلك .ج
 .م،تبة نلمية نامة داخ  حدوده .د

                                                 

فخوام من فج  امقصى، )، مستقبل القدس وسبل إنقاذها من التهويد: إبراهيا. فبو جابر؛ د: انظر (1)
oks/aqsa_books/qudsFuture/qudsFuture.pdfhttp://www.foraqsa.com/library/bo) 114-41، ص. 
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 .مظ م    ساحاته، وترميا المآذن والقباب وغيرها .هن
،ما  نواقص ا .9  .توسيع المساجد    القدس، وترميم ا، وا 
 .قابر    القدس، وصيانت اترميا الم .1
نرننناء مؤسسنننام تعليمينننة جديننندةالقاأمنننة، وترميم نننا، وتوسنننيع ا، و  تنننو ير الننندنا المنننال  للمؤسسنننام التعليمينننة .9 منننن  ،ا 

 .مدارس، و،ليام، وجامعام، ونحوها
نرنناء بيننوم ال .6 مسنننين االنتننناء بالخنندمام االجتمانيننة للرننباب، و،بننار السننن، واسننتغ   القننوانين الخاصننة بننذلك، وا 

 .والنوادي ال اد ة للرباب، ومرا،ز اممومة وال فولة، ومحاربة المخدرام، وغير ذلك
نراء المزيد من ا  تو ير الدنا ال زا للمرا .11  .، والمرا،ز الصحية، وت ويرها، وا 
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 الخاتمة
 

التنن  تننا تنناأج فهننا الن، نعننر  "  ننل ا، وح،ننا زيارت ننا تحننم االحننت   :القنندس"و نن  ختنناا هننذا العننر  لمو ننوع 
 .، يا مرروع قرار برأن مو وع البحثالتوص  إلي ا، والتوصيام

 
 :النتائج: أوالا 

 :تتلخص محاور نتاأج هذه الدراسة بما يأت 
يرجع ارنتقاق ا إلنى ال  نارة، ومعناهنا المديننة المقدسنة التن  يفَ   نرف  ي نا منن  -وتسمى بيم المقدس - مدينة القدس .1

 .فسماء فخراالررك والذنوب، ول ا 
 ،قبنننة الصنننخرةالقبلننن ، ومسنننجد لمسنننجد المحننني  بنننه، رنننام   ا السنننور حولنننهمنننا دار اسنننا لجمينننع المسنننجد امقصنننى  .2

 .الساحام، والمصا ب، والمرا ق جميع او  ،وامروقة
 .،ان بين بناء المسجد الحراا والمسجد امقصى فربعون سنة، وفنيد بناؤه نلى يد ف،ير من نب  .8
 .من العراق وجزءوامردن سورية ولبنان و لس ين نلى     الوقم الحا راا الرترتم   .4
تعدد ذ،ر   اأ  المسجد امقصنى وبينم المقندس والرناا  ن  ال،تناب والسننة، ودلنم نلنى بر،ت نا و  نل ا، و  ن   .3

 .رد الرحا  إلي ا، والس،نى  ي ا، اآليام ال،ريمة، وامحاديث الرريفة، واآليار نن السلف الصالح
 .التناز  نن ا فو بيع في جزء من ا للي ودال يجوز ، ةة إس مية خراجيّ وقفيّ فر   لس ين فر   .9

العرب ها فو  منن سن،ن فر   لسن ين، ولنا يرحن  نن نا فهل نا نلنى منر العصنور، وتويقنم راب نة المسنلمين  ي نا  .1
 .بعد الفتح العمري، وال حق لغيرها  ي ا

 .واز زيارة القدس تحم االحت   و ق  واب  تمنع المفاسدالراجح من فقوا  فه  العلا ج .9
ننا ورنعوب ا نحننو القنندس و لسن ين هننو تحريرهننا ومنننع الت ويند  ي ننا ودنننا فهل نا وتيبيننت ا، ،فنن   و ننق  .6 واجنب اممننة ح،ام 

 .قدرته، وحدود است انته
 

 :التوصيات: ثانياا
ننا ونلمنناء ورننعوب ا .1 امسننيرة المحتلننة القنندس لنند اع نننن مدينننة مسننؤولية تجنناه اال  ننرورة تحمنن  اممننة ادسنن مية ح،ام 

 .والوقوف إلى جانب فهل ا المراب ين ،ومسجدها المبارك
 .دنوة فه   لس ين للتوحد  د االحت   ونبذ الخ  ام بين ا .2
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 مشروع قرار بشأن موضوع البحث :ثالثاا
 ____قرار رقا مرروع 

 (الررنيةامهداف وامح،اا : زيارة القدس) برأن
ن منظمنننننننننة المنننننننننؤتمر ادسنننننننن م  المنعقننننننننند  ننننننننن  نننننننننإن مجلننننننننس مجمنننننننننع الفقنننننننننه ادسنننننننن م  الننننننننندول  المنبينننننننننق 

 ا،2113يناير  29-23هن، الموا ق 1489ربيع اآلخر  9-3من ______________________________ 
، (الرننرنية امهنداف وامح،ناا: زينارة القندس)بعند ا  ننه نلنى البحنوث النواردة إلنى المجمنع بخصنوص مو نوع 

برننأن ( 1/18) 123برننأن القنندس الرننريف، وقننرار المجمننع رقننا ( 12/12) 119وبعنند اال نن ع نلننى قننرار المجمننع رقننا 
فحداث  لس ين وغيرهنا، وبينان المجمنع برنأن الق نية الفلسن ينية بمناسنبة انعقناد الندورة الخامسنة نرنرة لمنؤتمر مجلسنه 

ا، وبيننان المجمننع حننو  امو نناع  نن   لسنن ين 11/8/2114–9 هننن الموا ننق1423محننرا  16-14 نن  مسننق   نن  الفتننرة 
وبخاصنة االنتننداءام نلننى المسننجد امقصننى المبننارك الصننادر بمناسنبة انعقنناد النندورة التاسننعة نرننرة لمننؤتمر مجلسننه  نن  

برنأن االسنتيمار  ن  ( 9/13) 141:    قراره رقنا( 2)ا، وتوصية المجمع رقا 81/4/2116-29الرارقة    الفترة من 
مسنؤوليت ا نحنو  مية والمنظمنام العالمينة المتخصصنةقف و   غ ته وريعه الدانية إلى تحم  الدو  العربينة وادسن الو 

وبعد استمانه إلنى ، اموقاف     لس ين بصورة نامة، و   القدس الرريف بصورة خاصة، وغيرها من قرارام المجمع
 :المناقرام الت  دارم حوله، قرر ما يأت 

العنصنننر  ننن   ورد  ننن  توصنننية المجمنننعمنننا  ، حسنننباد نلنننى فن ق نننية القننندس هننن  ق نننية المسنننلمين جميع نننالتأ،يننن :فوال  
النوارد  ن  العنصنر  ،برأن الوحدة ادس مية، ووجوب وحدة اممة ادسن مية( 1/11) 69: قراره رقا منالخامس 

 .لتحرير القدس و لس ين اامو  من نفس القرار الذي يعد  ريق  
لى واجب الح،ومام والرعوب ادس مية  ن  العمن  نلنى إننادة امر  ادسن مية إلنى فهل نا، وصنيانة التأ،يد ن :اياني  

( 1/18) 123: الننوارد  نن  قننرار المجمننع رقننا حسننب المسننجد امقصننى مننن تنندنيس الي ننود المحتلننين و ننرق ذلننك،
نن العنصننر اليننان  إلننى الرابننع، والتأ،ينند نلننى  ننرورة التننزاا ،برننأن فحننداث  لسنن ين وغيرهننا  ااممننة ادسنن مية ح،ام 

الننوارد  ن  توصنيام المجمنع  نن  نفنس القنرار العنصننر  ، حسنببادسن ا نقيندة ورننريعة ونصنرة المسنلمين اورنعوب  
 .امو  إلى اليان 

لمسننجد امقصننى ورنند اجننواز زيننارة مدينننة القنندس تحننم االحننت  ، لداللننة امحاديننث الصننريحة نلننى ف  ننلية زيننارة  :يالي ا
 اآلتيننة،النندلي  الصننريح المننانع مننن هننذه الزيننارة، نلننى فن ت،ننون الزيننارة و ننق ال ننواب  ال تقننار إلننى االرحننا  إليننه، و 

 :للمفاسد الت  قد تترتب نلى هذه الزيارة امنع  
 .ر   ت،ريس الو ع االحت ل  للقدس وامرا   الفلس ينية    الزيارة وغيرها .1
 .يع الع قام مع االحت  يصب    مصلحة ت بمتعلق بالزيارة منع في إجراء .  2
نننا فن ت،نننون الزينننارة ليرا ننن  الفلسننن ينية تأ،يننند ا نلنننى هويت نننا العربينننة وادسننن مية، .8 ل حنننت  ، ونون نننا  ور   

 .نلى الصمود واليبام  ي اللمراب ين 
 :يأت ويوص  بما 
والوقنوف إلنى جاننب  ،اركامسنيرة المحتلنة ومسنجدها المبنالقندس للد اع نن مديننة  ارعوب  و  اح،ام  المسلمين دنوة 

 .برتى الوساأ  فهل ا المراب ين
 واهلل المو ق

 هذا وصلى اهلل على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم
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 المصادر والمراجع
 

 .القرآن الكريم •
، لإرواء الغلي  ل ف  ي تخ  ريج أحادي  ث من  ار الس  بي: (هننن1421م )املبننان ؛ محمنند ناصننر النندين بننن نننوح امرننقودري، فبننو نبنند الننرحمن  •

 .(ا1693/هن1413، 2 بيروم، الم،تب ادس م ، )
 (.ا1669/هن1419، 1الريا ، م،تبة المعارف،  )، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: املبان  •
 (.ا1699/هن1419، 8بيروم، الم،تب ادس م ،  )، صحيح الجامع الصغير وزيادته(: هن1421م )املبان   •
 (.ا2111/هن1421، 1الريا ، م،تبة المعارف،  )، صحيح سنن الترمذي(: هن1421م )املبان   •
 (.ا1669/هن1416، 1الريا ، م،تبة المعارف،  )، صحيح سنن أبي داود(: هن1421م )املبان   •
 (.ا1669/هن1416، 1الريا ، م،تبة المعارف،  )، ضعيف سنن أبي داود(: هن1421م )املبان   •
ص لى اهلل علي ه  ،الج امع الص حيح المختص ر م ن أم ور رس ول اهلل(: هنن239م )د بن إسماني  الجعف ، فبو نبد اهلل البخاري؛ محم •

، 8بيننننروم، دار ابننننن ،ييننننر واليمامننننة،  )مصنننن فى ديننننب البغننننا، . د: ، تحقيننننقبص    حيح البخ    اريالمعننننروف  وس    ننه وأيام    ه ،وس    لم
 (.هن1691/هن1411

بينروم، الم،تنب )رعيب امرنؤو  ومحمد زهير الرناويش، : ، تحقيقشرح السنة(: هن311م )البغوي؛ الحسين بن مسعود، فبو محمد  •
 (.ا1698/هن1418، 2ادس م ،  

ئ ل النب وة ومعرف ة أح وال ص احب الش ريعة(: هنن439م )البي ق ؛ فحمد بنن الحسنين، فبنو ب،نر  • قلعجن ،   نبند المع ن. د: ، تحقينقدال
 (.ا1699/هن1419، 1القاهرة، دار الريان للتراث،  )

 (.هن1411، 1بيروم، دار ال،تب العلمية،  ) محمد السعيد بسيون  زغلو ، : ، تحقيقشعب اإليمان(: هن439م )البي ق   •
فحمند محمند رنا،ر : ، تحقينقبس نن الترم ذي المعنروفالجامع الصحيح (: هنن216م )الترمذي؛ محمد بن نيسى السلم ، فبو نيسى  •

 (.التراث العرب  بيروم، دار إحياء)وآخرون، 
نبد الرحمن بن محمد بن قاسا النجندي، : ، تحقيقمجموع الفتاوى(: هن129م )ابن تيمية؛ فحمد بن نبد الحليا الحران ، فبو العباس  •

 (.2م،تبة ابن تيمية،  )
 (.دار المعر ة، بيروم)، حسنين محمد مخلوف: ، تحقيقالفتاوى الكبرى: ابن تيمية •
فخنننننننننننوام منننننننننننن فجننننننننننن  امقصنننننننننننى، )، مس           تقبل الق           دس وس           بل إنقاذه           ا م           ن التهوي           د: ياإبنننننننننننراه. فبنننننننننننو جنننننننننننابر؛ د •

http://www.foraqsa.com/library/books/aqsa_books/qudsFuture/qudsFuture.pdf.) 
 (.دار الف،ر)س ي  ز،ار، . د: ، تحقيقبغية الطلب في تاريخ حلب(: هن991)ين، نمر بن فحمد ابن فب  جرادة؛ ،ما  الد •
 (.دون معلومام نرر)، فضائل القدس(: هن361م )ابن الجوزي؛ نبد الرحمن بن نل  بن محمد، فبو الفرج  •
مصن فى : ، تحقينقالمستدرك عل ى الص حيحين: (هنن413م )الحا،ا؛ محمد بن نبد اهلل بن محمد ال  مان  النيسابوري، فبو نبد اهلل  •

 (.ا1661/ هن1411، 1بيروم، دار ال،تب العلمية،  )نبد القادر ن ا، 
: ، تحقينقف تح الب اري ش رح ص حيح البخ اري(: هنن932م )ابن حجر؛ ر اب الدين، فحمد بن نل  بن محمد العسنق ن ، فبنو الف ن   •

 (.بيروم، دار المعر ة)محب الدين الخ يب، 
 (. بيروم، دار الف،ر)، معجم البلدان(: هن929م )حموي؛ ياقوم بن نبد اهلل، فبو نبد اهلل ال •
، 1مؤسسننة الرسننالة،  )رننعيب امرنننؤو  وننناد  مررنند وآخننرون، : ، تحقيننقمس  ند اإلم  ام أحم  د ب  ن حنب  ل(: هننن241م )ابننن حنبنن   •

 (.ا2111/هن1421
، الفلس                             طينية بعام                             ةزي                             ارة المس                             لمين لألراض                             ي : دار اد تننننننننننننننننننننننننننننناء الفلسننننننننننننننننننننننننننننن ينية •

(http://www.darifta.org/fatawa2014/showfatwa.php?subfatwa. 
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دار )محمننند محيننن  الننندين نبننند الحميننند، : ، تحقينننقس   نن أب   ي داود(: هنننن213م )فبنننو داود؛ سنننليمان بنننن امرنننعث السجسنننتان  امزدي  •
 (.الف،ر

الفواأنننننننننننننننننننند،  صننننننننننننننننننننيد)، مفاس                    د ومخ                    اطر زي                    ارة الق                    دس بتأش                    يرة ص                    هيونية: داود؛ مجنننننننننننننننننننندي •
http://www.saaid.net/mktarat/flasteen/302.htm.) 

 (.ا1661،فر قرع، دار ال دا، )، بالدنا فلسطين: الدباغ؛ مص فى مراد •
رنعيب امرننؤو  ومحمنند : ، تحقينقير أع الم الن بالءس (: هنن149م )النذهب ؛ رنمس الندين، محمند بنن فحمند بنن نيمنان، فبنو نبنند اهلل  •

 (.هن1418، 6بيروم، مؤسسة الرسالة،  )نعيا العرقسوس ، 
الريا ، دار الو ن للنرنر، )دار المر،اة للبحث العلم ، : ، تحقيقالمهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي(: هن149م )الذهب   •

 (.ا2111-هن1422، 1 
لبننان، )محمند سنيد ،ي نن ، : ، تحقينقالمف ردات ف ي غري ب الق رآن(: هنن312م )حسنين بنن محمند، فبنو القاسنا الراغب امصنف ان ؛ ال •

 (.دار المعر ة
مجم  وع رس  ائل الح  افظ اب  ن  ننمن  فض  ائل الش  ام(: هننن163م )ابننن رجننب؛ زيننن النندين، نبنند الننرحمن بننن فحمنند البغنندادي، فبننو الفننرج  •

 (.ا2118/هن1424، 2القاهرة، الفاروق الحديية لل بانة والنرر،  )وان ، فب  مصعب  لعم بن  ؤاد الحل: ، تحقيقرجب
محمود محمند . د: ، تحقيقطبقات الشافعية الكبرى(: هن111م )السب، ؛ تاج الدين، نبد الوهاب بن نل  بن نبد ال،ا  ، فبو نصر  •

 (.هن1418، 2هجر لل بانة والنرر والتوزيع،  )نبد الفتاح محمد الحلو، . ال ناح  و د
منتنديام )، القول المبين في حك م زي ارة المس جد األقص ى لغي ر الفلس طينيين: آ  سلمان؛ مر ور بن حسن، والحلب ؛ نل  بن حسن •

 (.http://kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=37289،  السلفيين، 
بينروم، دار ال،تنب )الحميند هننداوي،  نبند: ، تحقينقالمحكم والمحيط األعظ م(: هن439م )ابن سيده؛ نل  بن إسماني ، فبو الحسن  •

 (.ا2111، 1العلمية،  
ملتقنننننننننننى فهننننننننننن  الحنننننننننننديث، )، التأص           يل الش           رعي لزي           ارة الق           دس الش           ريف: الرننننننننننننقي  ؛ محمننننننننننند اممنننننننننننين ف،تورنننننننننننن  •

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=281697.) 
 (.بيروم، دار القلا)خلي  الميس، : ، تحقيقطبقات الفقهاء(: هن419م )الريرازي؛ إبراهيا بن نل  بن يوسف، فبو إسحاق  •
 (.ا2112، 1،وااللمبور،  )، هجية في القضية الفلسطينيةسلسلة دراسات من –فلسطين : محسن محمد. صالح؛ د •
نبنند   ، ننارق بننن نننو  اهلل بننن محمنند: ، تحقيننقالمعج  م األوس  ط(: هننن891م )ال براننن ؛ سننليمان بننن فحمنند بننن فيننوب، فبننو القاسننا  •

 (. هن1413القاهرة، دار الحرمين، )المحسن بن إبراهيا الحسين ، 
بيننننننروم، دار الف،ننننننر، )خلينننننن  محمنننننند هننننننراس، : ، تحقيننننننقكت      اب األم      وال(: هننننننن224م )دي فبننننننو نبينننننند؛ القاسننننننا بننننننن سنننننن ا البغنننننندا •

 (. ا1699/هن1419
منبنننننر امقصنننننى، ) ،رؤي     ة ش     رعية نقدي     ة ف     ي فت     اوى زي     ارة األقص     ى والق     دس بتأش     يرة ص     هيونية: حسننننناا الننننندين.نفاننننننة؛ د •

/www.minbaralaqsa.com/detail.aspx?id=3069http:/.) 
نس الجليل بتاريخ القدس والخليل(: هن629م )العليم ؛ مجير الدين، نبد الرحمن بن محمد الحنبل ، فبو اليمن  • نندنان : ، تحقينقاأل

 (.ا1666/هن1421نمان، م،تبة دنديس، )يونس نبد المجيد نباته، 
بينننروم، الم،تبنننة )محمننند محمننند جننابر، : ، تحقيننقالمنق   ذ م   ن الض   الل(: هنننن313م )بننو حامننند الغزالنن ؛ محمننند بننن محمننند ال وسننن ، ف •

 (.اليقا ية
بينروم، )نبند السن ا محمند هنارون، : ، تحقينقمعج م مق اييس اللغ ة(: هنن863م )ابن  ارس؛ فحمد بن  ارس بن ز،ريا، فبو الحسنين  •

 (.ا1666/هن1421، 2دار الجي ،  
رننب،ة فنننا المسننلا للحننوار )، عي نعرف  ه وغ  اب ع  ن أذهانن  ا، في  ه ج  واز زي  ارة األقص  ى وه  و تح  ت االح  تاللدلي  ل ش  ر :  لسنن ين العراقنن  •

 (.http://www.muslm.org/vb/showthread.php?478623ادس م ، 

http://www.saaid.net/mktarat/flasteen/302.htm
http://kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=37289
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=281697
http://www.minbaralaqsa.com/detail.aspx?id=3069
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م، دار بيننرو )، المغن  ي ف  ي فق  ه اإلم  ام أحم  د ب  ن حنب  ل الش  يباني(: هننن921م )ابننن قدامننة؛ نبنند اهلل بننن فحمنند المقدسنن ، فبننو محمنند  •
 (.هن1413، 1الف،ر،  

القنناهرة، دار )، بتفس  ير القرطب  يالمعننروف  الج  امع ألحك  ام الق  رآن(: هننن911م )القر بنن ؛ محمنند بننن فحمنند امنصنناري، فبننو نبنند اهلل  •
 (.الرعب

نش ا(: هن921م )القلقرندي؛ فحمد بن نل  بن فحمد الفزاري  • دمرنق، وزارة )نبند القنادر ز،نار، : ، تحقينقصبح األعشى ف ي كتاب ة اإل
 (.ا1691اليقا ة، 

 (. بيروم، م،تبة المعارف)، البداية والنهاية(: هن114م )ابن ،يير؛ إسماني  بن نمر القرر ، فبو الفداء  •
هيأننننننننننة نلمنننننننننناء  لسنننننننننن ين  نننننننننن  الخننننننننننارج، )، حك          م زي          ارة المس          جد األقص          ى: لجنننننننننننة إ تنننننننننناء الجامعننننننننننة ادسنننننننننن مية بغننننننننننزة •

http://www.palscholars.com/ar/articleDetails.php?articleId=3365&page=1&Next=1&type=2&classId

=2.) 
 (.بيروم، دار الف،ر)حمد  ؤاد نبد الباق ، م: ، تحقيقسنن ابن ماجه(: هن213م )ابن ماجه؛ محمد بن يزيد القزوين ، فبو نبد اهلل  •
الملتقننننى الفق نننن ، )، ال    رد الحبي    ر عل    ى زي    ارة الش   يخ عل    ي جمع    ة والجف    ري للمس    جد األقص    ى األس   ير: المحمننند؛ حمننننود محمنننود •

http://www.feqhweb.com/vb/t13340.html.) 
بيننروم، دار )محمنند  ننؤاد نبنند البنناق ، : ، تحقيننقص  حيح مس  لم(: هننن291م )حجنناج القرننيري النيسننابوري، فبننو الحسننين مسننلا؛ ابننن ال •

 (.إحياء التراث العرب 
صننننننننننننننننننننننيد الفواأننننننننننننننننننننننند، )، بي                       ت المق                       دس المكان                       ة واألمان                       ة: المرننننننننننننننننننننننوخ ؛ زينننننننننننننننننننننناد بنننننننننننننننننننننننن نابنننننننننننننننننننننند •

/www.saaid.net/mktarat/flasteen/99.htmhttp:/.) 
، 1نمنننننان، مؤسسننننة الفرسنننننان للنرنننننر والتوزينننننع،  )، أطل     س مع     الم المس     جد األقص     ى: رف ننننم. ومرنننننن ؛ ف ،نبننننند اهلل. معننننروف؛ د •

 (.ا2111/هن1481
الملتقننننننننننى الفق نننننننننن ، )، حك          م زي          ارة المس          جد األقص          ى تح          ت رعاي          ة االح          تالل الص          هيوني: ممتنننننننننناز؛   نننننننننن  اهلل •

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6640.) 
حلننب، م،تننب الم بونننام )نبنند الفتنناح فبننو غندة، : ، تحقينقس  نن النس  ائي(: هنن818م )النسناأ ؛ فحمنند بننن رنعيب، فبننو نبنند الننرحمن  •

 (.ا1699/هن1419، 2ادس مية،  
بيروم، دار إحياء التنراث )، شرح النووي على صحيح مسلم(: هن919م )النووي؛ محي  الدين، يحيى بن ررف بن مري، فبو ز،ريا  •

 (.هن1862، 2العرب ،  
مفينند قمحيننة وجمانننة، : ، تحقيننقنهاي  ة األرب ف  ي فن  ون األدب(: هننن188م )النننويري؛ رنن اب النندين، فحمنند بننن نبنند الوهنناب القررنن   •

 (.ا2114/هن1424، 1بيروم، دار ال،تب العلمية،  )
وف سنعد، ؤ  ه نبد النر : ، تحقيقالسيرة النبوية(: هن218م )ابن هراا؛ نبد الملك بن هراا بن فيوب الحميري المعا ري، فبو محمد  •

 .(هن1411، 1بيروم، دار الجي ،  )
 
 

http://www.palscholars.com/ar/articleDetails.php?articleId=3365&page=1&Next=1&type=2&classId=2
http://www.palscholars.com/ar/articleDetails.php?articleId=3365&page=1&Next=1&type=2&classId=2
http://www.feqhweb.com/vb/t13340.html
http://www.saaid.net/mktarat/flasteen/99.htm
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6640


 (23 ) 

 فهرس المحتويات
 

 1 ......................................................................................مقدمة 
 8 ................................... التعريف بالمسجد امقصى والقدس والراا: المبحث امو 
 3 ...................................   اأ  بيم المقدس والراا وخصاأص ما: المبحث اليان 
 9 ......................... وتحريا بيع ا منداء المسلمين    لس ينوقفية فر : المبحث اليالث
 6 ........................ نبذة مختصرة نن تاريخ القدس ون قة المسلمين ب ا: المبحث الرابع

 11 ................................ ح،ا زيارة المسجد امقصى تحم االحت  : المبحث الخامس
 11 ......................................... واجب اممة نحو القدس و لس ين: ادسالمبحث الس

 21 ....................................................................................الخاتمة 
 22 .........................................................................المصادر والمراجع 
 23 ..........................................................................   رس المحتويام

 
 

 
 
 

 



 

 الدورة الثانية والعشرون 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 

 

 املقدسات اإلسالمية فيهاس وقضية القد

 حتديات وأبعاد

 

                                  

 

 إعداد

 ستاذ الدكتور عبد السالم العبادياأل

 وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية االسبق

 األردنية اهلامشية يف جممع الفقه االسالمي الدوليممثل اململكة 

 فيه ونائب الرئيس
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

، مباركدا فيد عظيمدا  حمددا، خالق االنسان في أحسن تقويم ، رب العالمين الحمد هلل  
المرسدلين محمدد بدن يدا  وباالنخداتم ،  النبي العربي الهاشمي االمين  وصالة وسالما على

وسدار  ومن اقتدد  بد  ،  ،  وصحب  الغر الميامين  وعلى ال  الطيبين الطاهرين، عبد هللا 
  وبعد ؛  الى يوم الدينعلى هدي  

المددمتمر المقدسدا  االسدالميد قدمتدد  فدي االصد   لدى و فهداا بحدف فدي ق دديد القدد 
عقددد فددي عمددان برعايددد  و الددا ( الطريددق  لددى القددد  الشددري : ) بعنددوان الدددولي الو 

- 22 مدن  صاحب الجاللد الهاشميد الملد  عبددهللا النداني ابدن الحسدين المعظدم فدي ال تدرة
ارتبدداط  ، ارتبدداط العددرب والمسددلمين بالقددد  الشددري  ان فيدد   اكددد  وقددد 03/4/2304

فهدى عربيدد فدى ، وتاريخهم ووجدانهم  تها ومنزلتها فى عقيدتهمنظرا لقدسي، ونيق راسخ 
وهى اسالميد فى ح ارتها وما تحوي  مدن مقدسدا  ، ها ونشأتها وتاريخها الطوي  تأسيس
اولددى القبلتددين ونددانى ، فهددى ت ددم فددى رحابهددا درتهددا المسددجد االقصددى المبددار  ، خالدددة 
م االنبيا  والمرسدلين صدلوا  هللا عليد  مسر  خات ، دين ونالف الحرمين الشري ين المسج

واليهدا ولمسدجدها المبدار  تشدد الرحدا  وته دو ، العلدى ومعراج  الدى السدموا   وسالم  

ل : قددا  تعددالى ، الن ددو  وتتعلددق القلددوب حبددا وتقددديرا  بب ن ًَلذنببَ   ل   َْ لَّذِببَأسلرنَسببعنبلَحهنَحبب َ ن ُسببَحان
َوذنُهلَذُنَع نُهلَ َ لآ نََتننَلإَل ىلَِّذَأسلحنَعنَكننَلان لَّألنَقصن عنََّملَإذنىلََّذ نَسَجَْ لََّذان لَّذِسَ  ُعلَّذحنَص ُعلََّذ نَسَجَْ ِنُهلُهون

(1)
. 

الخالدد بدين وفي قرآن يتلى على مر العصدور واالزمدان الدربط الكريمد هاه  تسج   فاآليد
 .المسجدين المسجد الحرام البي  العتيق والمسجد االقصى المبار 

فقدد حظيد  باهتمدام العدرب  ،ونظرا لهاه المنزلد الجليلدد للقدد  ومسدجدها المبدار  
 وأسدددواقهافأسسددوا حواريهددا ، وعلدددى مددر العهددود المتعاقبدددد ، والمسددلمين عبددر الجيددا  

ومعددالم الح ددارة ، والمعاهددد  والمدددار وشدديدوا فيهددا المسدداجد والمستشدد يا  ، ومبانيهددا 
 ومدا يشدتم ، المبدار   وكان محور الد  ومنطلقد  اهتمدامهم بالمسدجد االقصدى، المتميزة 

مددد  علددى  وحددرا المسدلمون . عليد  مددن محاريدب وقبدداب ومصداطب وسددب  وسداحا  
 بمددا يشددم  ؛ تدداريخهم الطويدد  حكامددا ومحكددومين علددى بقددا  المسددجد االقصددى المبددار 

،  معالمدد  ومبانيدد  ومكوناتدد  وسدداحات  وكدد   قبددد الصددخرة المشددرفد المسددجد المسددقو  و
ميددز فدى بنددا  الح ددارة وصددناعد صدرحا ح دداريا يحكددى عظمددد هداه االمددد ودورهددا المت

تحديط وار التدي لمسجد المبار  يشم  ما بدين االسدوعلى هاا فا.التاريخ االنسانى المشرق 

  .دونما كما هو معرو  ( 044)بها والتي تبلخ مساحتها 

سدجد القصدى فدى اهتمدامهم بالقدد  الشدري  ودرتهدا المو ينبرز دور  الهاشم قد و
قممدد    ظهددر ، وعطددا  ريددر مقطددوت أو متوقدد  ،  والالمعاصددرة اهتمامددا موصدد ايامنددا
اعمدارا  متميدزة  المد المعاصدر  اربعدد فسج  لهم تاريخ، فى مراح  متالحقد  وبرز 
لمسددجد القصددى المبددار  وقبددد الصددخرة المشددرفد فددى اطددار عنددايتهم ورعددايتهم لعظيمددد 

والدد  وقوفددا  فددي وجدد  االحددتال  الصددهيوني لر   فلسددطين ،  الشدداملد للمدينددد المقدسددد
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الدا  حركتد  اطمدات صدهيونيد قامد  علدى  ، وبخاصدد مديندد القدد  الشدري ، المباركد 
مكدان  وبندا  الهيكد  المزعدوم ، الدولدد اليهوديدد  إلقامدددوافع دينيد توراتيد مدعاة تسدعى 

 .  . المسجد القصى المبار  او في ساحات  التي هي جز  من 

حيدف ، بدور الهاشميين فى اعمدار المقدسدا  فدى بيد  المقدد   وال بد من التعري  
التدى قدام بهدا الهاشدميون مندا مطلدع ،  لتعري  بالعمدارا  الكبدر   االربعدد يشم  ال  ا
يد للمديندد وبالجهود االخر  التى قدموها ح اظا على الهويدد العربيدد االسدالم، هاا القرن 

بهاا الدور العظيم الخالد العرب والمسلمين والعالم المقدسد لتعري   
(1) 

فدي هداا  ولكندي. 
يتصدد  وفي اطار المو دوت الدا   ، ع ال ق  االسالمي الدوليالبحف وامتناال لطلب مجم

 : سأركز  على أمرين  لبحن  

وبخاصددد المسددجد  ، والمسددلمين  منزلددد القددد  وأهميتهددا عنددد العددرببيددان : الو 
 .االقصى المبار  

 . هميد شد الرحا   للمسجد االقصى المبار   وزيارت  في هاه االيام أ: الناني

 .واخصا لك  أمر منهما مطلبا مستقال 

 

  

                                                           

 . الرعايد الردنيد الهاشميد للقد  و المقدسا  اإلسالميد فيها الطبعد الرابعد : أنظر فير ال  كتابي  ((1
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 :األول  المطلب
 ،وبخاصة المسجد االقصى المبارك المسلمينومنزلة القدس عند العرب 

  
انشدأها ، وبمعدالم الح دارة فيهدا ، مديندد عربيدد فدى نشدأتها  ،مديند القد  الشري  

الحيدداة فيهددا زمددن  وازدهددر ، قبدد  المدديالد بحددوالى نالندد آال  سددند ، العدرب اليبوسدديون 
 .ن العرب الكنعاني

نسدبد ( (اورسدالم )) رب الكنعدانيون عدعليهدا الكان  تعر  اوال بيبدو  ، ندم اطلدق 
 .وأور تعنى مديند  ،احد ملو  اليبوسين  الى سالم 

عرفد  ، وعندما احتلها العبرانيون قب  ميالد المسيح علي  السالم بحدوالى الد  سدند 
وفددى عهددد ، وهددى تحريدد  وا ددح السددمها السددابق اورسددالم  ،  ((اورشددليم )) عندددهم ب 

 .مدينددد السددالم ، دار السددالم ، القددد  ، الرومددان سددمي  باسددما  عدددة منهددا بيدد  المقددد  
ولوقدوت ، والد  لقدسديتها لدديهم ، يعنى البي  المطهدر ، واسم بي  المقد  باللغد العربيد 
المسجد القصى المبار  فى قلبها
(1)

 . 
ولهدددا منزلدددد رفيعدددد فدددى عقيددددتهم ، ولمديندددد القدددد  أهميدددد خاصدددد عندددد المسدددلمين 

ارتبداط مدينددد ويعددود . وته دو اليهددا ن وسدهم ، ولهداا تعدديل المديندد فددى قلدوبهم .... وديدنهم
 :القد  باالسالم والمسلمين لعدة أمور ناكر أهمها فيما يلى 

 القد  مديند مقدسد فى النظر االسالمى منا بدايد الوجود االنسانى على : أوال
بعد بنا  المسجد الحرام ، االر  بنى فيها المسجد االقصى لعبادة هللا ج  وعال 

قل  لرسو  هللا صلى هللا : )) ا  فعن ابى ار ر ى هللا عن  ق، باربعين عاما 
قل  : المسجد الحرام قا  : أ  مسجد و ع فى االر  أو  ؟ قا  ، علي  وسلم 

وتمكد (( أربعون سند : كم كان بينهما ؟ قا  : قل  ، قا  المسجد القصى : نم أ 
فيكون ، هو آدم علي  السالم ، أن الا  و ع قواعد البي  ، المصادر االسالميد 

كما ياكر ال  القرطبى ، يره من ولده هو الا  بنى المسجد القصى هو أو ر
...وريره من الم سرين 

(2)
. 

و ع منا ، لمبار  على أن المسجد القصى ا، يد  داللد وا حد ، فهاا الحديف 
 .وتوجي  البشر نحو الخير والهدايد والرشاد ، مسجدا لعبادة هللا  بدايد البشريد 

 كدان قبلدد المسدلمين الولدى فدى ، ن المسجد االقصى فى القدد  الشدري  نم ا: نانيا
حدين امدر هللا ، وقد استمر قبلتهم الى مدا بعدد الهجدرة بسدتد عشدر شدهرا ، صالتهم 

نب  أجدر الداين صدلوا  وقد، بالتوج  الى مكد ، تعالى رسول  صلى هللا علي  وسلم 
د فى الصحيح من الحاديدف كما ور، واستحقو النواب على صالتهم ، متجهين الي 

                                                           

من القبائ  الكنعانيد التي جا   من الجزيرة العربيد قب  حوالي نالند آال  سند قب  المديالد ،   اليبوسيون ((1

، وانظدر بيد  المقدد  مدن العهدد الراشدد  02-00سالم الكسدواني ا.د -انظر المركز القانوني لمديند القد  

الشدري  فدي تداريخ العدرب ، وانظدر القدد   01 -0حمدد عبددهللا يوسد  ، ا.وحتى نهايد الدولد ال يوبيدد  د

 .  7-1عبد اللطي  الطيباو  ا. د -واإلسالم 
، اللملم والمرجان فيما ات ق علي  الشديخان ، محمدد فدماد  200،ا 002-007ا 4ت سير القرطبي ، ج (2) 

 .034ا 0الباقي ج
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ل : قا  تعالى، النبويد  َجهنبكن لون  ِّ َهنَلفنبون لَقَحلنة لتنَعضن ذ  نِنكن لَفيلَّذِس نَءلفنلنُنون َجَهكن لون لننعنبلتنقنلُّبن َْ قن
ًُل ذُّوََّلُوُجَوهنُكَملشنَطعن َ ُثل نَلُكنُتَملفنون ان عنََّملون لََّذان لََّذ نَسَجَْ  شنَطعن

(1)
 . 

 الد  الحددف ال ريدد الدا  أكدرم هللا تعدالى بد  ، نها أر  االسرا  والمعراج ا :نالنا
قدا  ، وقد ورد ال  صريحا فى سورة االسرا  ،  نبي  محمدا صلى هللا علي  وسلم 

سددبحان الدا  أسددر  بعبدده لدديال مددن المسدجد الحددرام الدى المسددجد االقصددى )تعدالى 
( البصير  الا  باركنا حول  لنري  من آياتنا ان  هو السميع

(2)
. 

، ربطدا خالددا بدين المسدجدين  ووا ح ان هللا سبحان  وتعالى قد ربط فدي هداه اآليدد 
علدى ، وجعل  قرآندا يتلدى يدردده المسدلم صدباء مسدا  ، القصى المسجد الحرام والمسجد 

ن آيددد نددم ا، وأبقددا  الصددلد بينهمددا ، همددا يدداكرهم بددواجبهم بالمحافظددد علي، مددر العصددور 
وهددو االعددالن عددن ان االر  التددى ، فددى رايددد الهميددد االسددرا  هدداه تنطددو  علددى أمددر 

وهدى القدد  أو فلسدطين أو بدالد الشدام كلهدا علدى ، حو  المسجد القصى أر  مباركدد 
ويمكد هاا ما جا  فى قولد  تعدالى فدى سدورة ... اختال  بين الم سرين ت ييقا أو توسعد 

(الدى الر  التدى باركندا فيهدا للعدالمين  ونجينداه ولوطدا) النبيا  
(3)

اشدارة الدى االر   
وهدى ار  القدد  وفلسدطين ، التى نجى هللا اليها كال من ابراهيم ولوطدا عليهمدا السدالم 

لصالة رسدو  هللا  والمعراج  اكر وا ح فى حادند االسرا   كما ان، او بالد الشام بعامد 
 .فى بي  المقد   اماما ، صلى هللا علي  وسلم باالنبيا  
فددى حادنددد االسددرا  ، ان الرسددو  صددلى هللا عليدد  وسددلم ، ومددن الجدددير بالبيددان هنددا 

سأل  أبو بكر ر ى هللا عن  القامد الحجد على ، والمعراج عندما رجع الى مكد المكرمد 
فوص   صدلى هللا عليد  وسدلم بعدد أن جداله هللا لد  ، المشركين ان يص  لهم بي  المقد  

ر الي  كأن  ينظ
(4)

 . 

  لتددى تشددد اليهددا الرحددا  فددى هددو نالددف المسدداجد ا، ان المسددجد القصددى  :رابعددا
ال تشددد الرحددا  اال الددى نالنددد : ) قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدد  وسددلم : االسددالم
أخرجددد  أحمدددد ( المسدددجد الحدددرام ومسدددجد  هددداا والمسدددجد القصدددى ، مسددداجد 

والبخار  ومسلم وأصحاب السنن
(5)

 . 

 باسدتننا  ، ان الصدالة فيد  تعداد  خمسدمائد صدالة فدى ريدره مدن المسداجد  :خامسدا
فيمدا رواه الطبراندى ، قا  صلى هللا عليد  وسدلم ، المسجد الحرام والمسجد النبو  

، الصدالة فدى المسدجد الحدرام : ) والبدزار ، وابن خزيمد فى صحيح  ، فى الكبير 
، والصالة فى بي  المقد   ،والصالة فى مسجد  بأل  صالة ، بمائد ال  صالة 
( بخمسمائد صالة 

(6)
وفد رجح عدد من العلما  ان الصالة في  بمدائتين وخمسدين  .

كم وصحح  ووافقد  الداهبي عنددما قدا  جوابدا  لمدن سدأل  االا  اخرج  الح،  صالة

                                                           

  .044آيد :البقرة  (1)

 0آيد : االسرا   (2)
 70آيد :النبيا   (3)
  .000-039، ا  0، البدايد والنهايد ، ابن كنير ج 099-092، ا  2جسيرة ابن هشام ، ( (4

 .023، ا  0ج: ال تح الكبير ، النبهاني  ((5

 . 234، ا  2ج: ال تح الكبير (  (6
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صدالة ):في مسجده صلى هللا علي  وسدلم  وعن الصالة في بي  المقد   أف   ، أ
....( في مسجد  هاا أف   من أربع صلوا  في  ، ولنعم المصلى 

(1)
  

 الجر العظيم لمن يه  بدالعمرة مدن ، وبين رسو  هللا صلى هللا علي  وسلم  :سادسا
: وابن ماجد فى سدنن ، ان فى صحيح  فقا  فيما اخرج  ابن حب؛ المسجد القصى 

(تقددم مددن انبد  مدن أهد  مددن المسدجد القصدى بعمددرة ر در لدد  مدا ) 
(2)

وهنالدد  ... 
، القصدى المسدجد المقدد  وتدعو الى المحافظد على بي  ، أحاديف نبويد شري د 

ومدن الد  حدديف أبدى ، وتدعو الى الجهداد والمرابطدد مدن اجد  المحافظدد عليهمدا 
ال تددزا  طائ ددد مددن : قددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدد  وسددلم : قددا  ، أمامددد البدداهلى 

ال ي درهم مدا أصدابهم مدن بدال  ، لعددوهم قداهرين ، ين ظداهرين علدى الدد، أمتى 
ببيدد  : يددا رسددو  هللا وايددن هددم ؟ قددا  : قددالوا ، حتددى يددأتيهم أمددر هللا وهددم كددال  

المقد  وأكنا  بي  المقد 
(3)

. 

 وبعدد ، وقد توجد  المسدلمون لتحريدر مديندد القدد  مدن االحدتال  الرومدانى : سابعا

م بقيدادة  303الموافدق  للهجدرة (01)اجندادين سدند لساحق فدى معركدد انتصارهم ا

وانسدحاب نيدودورو  أخدى هرقد  الدا  عيند  قائددا ، أبى عبيدة عامر بن الجراء 
وقد جا  هداا التوجد  ، وقد سماه العرب ارطبون الروم ، لجيوش  فى بي  المقد  

بنا  على مشورة من عمر بن الخطاب ر ى هللا عن  عنددما استشداره فدى وجهتد  
وبعدد حصدار ،  فأشدار عليد  بدأن يتوجد  صدوب بيد  المقدد  ، د هاا االنتصار بع

لجدأ جندد الرومدان الداين يددافعون عدن المديندد الدى ، دام ما يقرب من اربعد اشهر 
وات ددق معهددم علددى حقددن ، الددا  تددولى م او ددد المسددلمين نيو  والبطريددر  صدد ر

بدن ب أبدو عبيددة بدال  لعمدر فكتد، يندد أن يقوم الخلي د بن س  بتسلم المدالدما  على 
وبعددد مشدداورة المسددلمين فددى المدينددد توجدد  عمددر بددن ، الخطدداب ر ددى هللا عندد  

، مند  علدى المديندد  اجدبال اطلدوولمدا وصد  وصدحب  ، طاب الى بيد  المقدد  الخ
وقد اسدتقب  عمدر ر دى هللا عند  ، فعر  ال  الجب  بجب  المكبر ، هللوا وكبروا 

 :وكتب لهم  ونيقد االمان التاليد ، بان نيو  مع االساق د والرهص ر
هاا ما اعطدى عبدد هللا عمدر أميدر المدممنين أهد  ايليدا  : بسم هللا الرحمن الرحيم )) 

 ،ولكنائسدهم وصدلبانهم وسدقيمها وبريئهدا ، اعطداهم أماندا لن سدهم وامدوالهم ، من المدان 
وال مددن ، وسددائر ملتهددا اندد  ال تسددكن كنائسددهم وال تهدددم وال ينددتقا منهددا وال مددن حيزهددا 

وال ، وال يكرهون على دينهم وال ي ار احد مدنهم  ، وال من شى  من أموالهم ، صليبهم 
وعلى أه  ايليدا  أن يعطدوا الجزيدد كمدا يعطدى أهد  ... يسكن بايليا  معهم احد من اليهود

فمن خرج منهم فان  آمن على ن سد  . وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوا ،المدائن 
وعليد  مند  مدا علدى أهد  ايليدا  مدن ، ومن أقام منهم فهو آمن ، ومال  حتى يبلغوا مأمنهم 

ومن احب من أه  ايليا  ان يسير بن س  ومال  مع الروم ويخلدى بديعهم وصدلبهم ، الجزيد 
ومدن كدان بهدا مدن  ،  بديعهم وصدلبهم حتدى يبلغدوا مدأمنهم فانهم آمنون على ان سهم وعلدى
ومدن شدا  ...  وعلي  من  ما على اه  ايليا  من الجزيد، أه  الر  فمن شا  منهم قعد 

                                                           

 وما بعدها 290ا: محمد ناصر الدين اللباني : أنظر كتاب تمام المند في التعليق على فق  السند (  (1

 . 070، ا 0ج:، ال تح الكبير   049، ا 0ج: ريب والترهيب للمنار   انظر كتاب تهايب التر (2)

 .239 ، ا 1ج: مسند االمام احمد  / أخرج  أحمد ( (3
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، ومن شدا  رجدع الدى أهلد  ال يمخدا مدنهم شدى  حتدى يحصدد حصدادهم ، سار مع الروم 
امدد المدممنين ااا اعطدوا وعلى ما فى هداا الكتداب عهدد هللا وامدد رسدول  وامدد الخل دا  و

 ...الا  عليهم من الجزيد 
 ...شهد على ال 

 خالد بن الوليد   عمرو بن العاا   عبد الرحمن بن عو 

((هجر  (  04)معاويد بن أبى س يان  كتب وح ر سند 
(1)

 

مدا اعطداه الخلي دد الراشدد أميدر  فهيالعهد فيما بعد بالعهدة العمريد ؛ وقد عر  هاا 
ح االسددالمى لهدداه المدينددد يددوم ان تددم ال ددت،المددممنين عمددر بددن الخطدداب الددى أهدد  القددد  

والسياسديد مدا وقد ت دمن  مدن المبداد   والقديم والمرتكدزا  التاريخيدد والدينيدد ، الخالدة
، لزعمدا  يستهد  بهدا القدادة وا، يعتز ب  العرب والمسلمون على مد  العصور والقرون 

ينهلون من  القيم الراقيد فدى العالقدا  بدين الشدعوب والمدم وأصدحاب الدديانا  ومدن هداه 
فقدد اعطد  هداه العهددة المدان ، القيم يسدتوحى الهاشدميون ندوابتهم تجداه المديندد المقدسدد 

المطلق لسكان المديند فى ك  الظرو  والحوا  أمانا على امدوالهم وأعرا دهم وأن سدهم 
وتنبددى  هدداه العهدددة وت صددح عددن مددد  احتددرام االسددالم وخل ددا  المسددلمين ،  ومقدسدداتهم

، وملددوكهم وقددادتهم للعهددود والموانيددق التددى يبددالونها للنددا  ويعقدددونها ويبرمونهددا معهددم 
فلددي  رريبددا علددى القددادة الهاشددميين فددى تعدداملهم مددع هدداه المدينددد وسددكانها مددن أصددحاب 

هم الجهد على رعايتها وتجنيبها ك  الظدرو  التدى الديانا  ان يق وا معها يعملون ما وسع
ويمكددون علدى حمايدد المقدسدا  ودور العبدادة فيهدا ، تهددها وتعر ها للشدر والتخريدب 

 .على أس  من الحريد الدينيد واحترام حقوق االنسان وادائ  للعبادة بأمن وسالم 
ا عددر  عندددهم بمدد قادهددا االفددرن  التددي طمدداتوقعدد   ددحيد لالالمعلددوم أن القددد   ومددن

حتدى  عامدا   93مدايقرب مدن  بالحروب الصليبيد ، والتي اد   لى وقوت القدد  تحد  االحدتال 

وسو  نر  في المطلب الناني كي  ان  لم ينق  عن  حررها القائد العظيم صالء الدين االيوبي
 . ( الصلبين)ا  من ال قها  القو  بمنع زيارة المسجد االقصى اننا  خ وع  الحتال  االفرن  

ويحم  االردن بقيادت  الهاشميد مسموليد كبيرة في رعايد المقدسا  االسالميد و المسحيد 
  في االت اقيد التاريخيد التي وقعها جاللد المل  فيها بدأ  مع اوائ  القرن الما ي ، وقد تاكد

عبد هللا الناني ابن الحسين المعظم مع فخامد الرئي  ال لسطيني محمود عبا  والتي كان 
 : نصها

جاللددد الملدد  عبدددهللا الندداني ابددن الحسددين، صدداحب الوصددايد وخددادم المدداكن   بددين ات اقيددد
بدا ، رئدي  دولدد فلسدطين، ورئدي  منظمدد و فخامدد الدرئي  محمدود ع ، المقدسدد فدي القدد 
  ، ورئي  السلطد الوطنيد ال لسطينيد، التحرير ال لسطينيد

بىلَّذِبَأسلل: قا  تعالى لَّألنَقصن َسبَجَْ بعنََّملَإذنبىلََّذ ن لََّذان َسبَجَْ لََّذ ن ًَلذنبَ   ل  ب ن َْ لَّذِبَأسلرنَسبعنبلَحهنَحب َ ن ُسبَحان
َوذنبببببُهلَذُنَع نبببببُهلَ بببببَ لآ نََتننببببب لَّذِسبببببَ  ُعلَّذحنَصببببب عُلحنَعنَكننبببببَلان  1 :سدددددورة اإلسدددددرا ، آيدددددد  َلَإِنبببببُهلُهبببببون

                                                           

تاكر روايد الطبر  أن  عندما وص  عمر بن الخطاب الجابيد فى طريق  الى بي  المقد  جا ه ن ر من  ((1

 .المان والصلح وهو الا  عر  بالعهدة العمريد  فأجابهم وكتب لهم، بي  المقد  يطلبون المان والصلح 
 .فتاكر ان هاا تم بعد وصو  عمر لبي  المقد  ، اما روايد الواقد  

 



2 
 

لِ َعُصبو مل : قا  تعالى َنِنُهملُحن نبَ م ب َ لكن ّف لَفيلسنَح َلَهلصن لُ قنََتُلو ن لَِّذَأ  ن سدورة الصد ،  َإِ لَّذِلهنلُ َابُّ

  4 : آيد

النداني ابدن الحسدين، ملد   جاللدد الملد  عبددهللا هاه االت اقيد بين الطرا  السامي أبرم 
 المدددداكن المقدسددددد فددددي القددددد ، المملكددددد الردنيددددد الهاشددددميد، صدددداحب الوصددددايد وخددددادم

وفخامد الرئي  محمود عبا ، بص ت  رئيسدا  لدولدد فلسدطين، ورئدي  اللجندد التن يايدد لمنظمدد 
 . طينيدالتحرير ال لسطينيد، الممن  الشرعي للشعب ال لسطيني، ورئي  السدلطد الوطنيدد ال لسد

 مقدمد
 ؛ انطالقا من العروة الونقى بين جميع أبنا  المد العربيد واإلسالميد .أ 
وانطالقددا مددن المكانددد الخاصددد للقددد  فددي اإلسددالم باعتبارهددا مدينددد مقدسددد ومباركددد،  .ب 

واسدددتلهاما الرتبددداط المددداكن المقدسدددد فدددي القدددد  فدددي الحا دددر والز  و لدددى البدددد 
 ؛ والعصور؛ ومستاكرين أهميد القد  له  ديانا  أخر بالمسلمين في جميع البالد 

وانطالقا من الهميد الدينيد العليا التي يمنلها لجميع المسلمين المسجد القصى المبار   .ج 
دونددم، والددا  ي ددم الجددامع القبلددي ومسددجد قبددد الصددخرة،  144الواقددع علددى مسدداحد 

  وتحتهددا والوقددا  وجميددع مسدداجده ومبانيدد  وجدراندد  وسدداحات  وتوابعدد  فددوق الر
 ؛  "(الحرم القدسي الشري "ويشار  لي  بـ )الموقوفد علي  أو على زواره 

وبنا  على دور المل  الشري  الحسين بن علي في حمايد ورعايد الماكن المقدسد في  .د 
، واستمرار هاا الدور بشك  متص  في ملد  المملكدد 1294  القد  و عمارها منا عام
ساللد الشري  الحسدين بدن علدي حتدى اليدوم؛ والد  انطالقدا مدن  الردنيد الهاشميد من

البيعد التي بموجبها انعقد  الوصايد على الماكن المقدسد للشري  الحسدين بدن علدي، 
من قب  أه  القد  وفلسطين؛ وقدد آلد   1294آاار سند  11والتي تأكد  بمبايعت  في 

مل  عبددهللا النداني ابدن الحسدين؛ الوصايد على الماكن المقدسد في القد   لى جاللد ال
بما في ال  بطريركيد الروم الورنوك  المقدسديد التدي تخ دع للقدانون الردندي رقدم 

 ؛1291لسند  92
 ن رعايد مل  المملكد الردنيد الهاشميد المستمرة لألمداكن المقدسدد فدي القدد  تجعلد   .ه 

الحددرم )القصددى  أقدددر علددى العمدد  للدددفات عددن المقدسددا  اإلسددالميد وصددياند المسددجد
 ؛ (القدسي الشري 

وحيف أن منظمدد التحريدر ال لسدطينيد هدي الممند  الشدرعي والقدانوني الوحيدد للشدعب  .و 
 ؛ ال لسطيني

و يمانا بأن حق الشدعب ال لسدطيني فدي تقريدر مصديره يتجسدد فدي  قامدد دولدد فلسدطين  .ز 
لقدسددي الحددرم ا)التددي يشددم   قليمهددا الر  الواقددع فيهددا المسددجد القصددى المبددار  

 ؛ (الشري 
عن  1211تموز من عام  11وانطالقا من نصوا التصريح الرسمي الصادر بتاريخ  .ء 

، صداحب  المغ ور ل  جاللد المل  الحسين بدن طدال ، ملد  المملكدد الردنيدد الهاشدميد
بدددين الردن   الوصددايد علددى المددداكن المقدسددد فدددي القددد ، والخدداا ب ددد  االرتبدداط

 ؛ ى الماكن المقدسد في القد  من ف  االرتباطوال  د الغربيد الا  استنن
 91وانطالقا مدن نصدوا التصدريح الرسدمي الصدادر عدن الحكومدد الردنيدد بتداريخ  .ط 

بخصوا دورها في القد ، والا  أعاد تأكيد موق  الردن  1224حزيران من عام 

 ؛ الناب  ودوره التاريخي الحصر  على الماكن المقدسد
انونيددد وتأكيددد اعتددرافهم بددالمراكز القانونيددد المبينددد لألطددرا  وبهددد   نشددا  التزامددا  ق

 : الساميد في هاه االت اقيد، ات ق  الطرا  الساميد الماكورة أعاله على ما يلي
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  :الولى المادة
  .تعتبر مقدمد هاه االت اقيد جز ا ال يتجزأ منها وتقرأ وت سر معها كوحدة واحدة

 :المادة النانيد 
جاللددد الملدد  عبددد هللا الندداني ابددن الحسددين بصدد ت  صدداحب الوصددايد وخددادم يعمدد    2-1

الماكن المقدسد في القد  على با  الجهود الممكند لرعايد والح اظ على الماكن المقدسدد فدي 
( مدن مقدمدد هداه االت اقيدد( ج)المعر  فدي البندد )القد  وبشك  خاا الحرم القدسي الشري  

 : وتمني  مصالحها في سبي 
 ؛ تأكيد احترام الماكن المقدسد في القد  .أ 
تأكيد حريد جميع المسلمين في االنتقدا   لدى المداكن المقدسدد اإلسدالميد ومنهدا وأدا   .ب 

 ؛ العبادة فيها بما يت ق وحريد العبادة
احتددرام مكانتهددا وأهميتهددا ( 1) دارة المدداكن المقدسددد اإلسددالميد وصدديانتها بهددد    .ج 

تأكيددد الهويددد اإلسددالميد الصددحيحد والمحافظددد علددى ( 9)عليهمددا؛ الدينيددد والمحافظددد 
احترام أهميتهدا التاريخيدد والنقافيدد والمعماريدد ( 1)الطابع المقد  لألماكن المقدسد؛ 

 ؛ وكيانها الماد  والمحافظد على ال  كل 
متابعد مصالح الماكن المقدسد وق اياها في المحاف  الدوليد ولد  المنظما  الدوليد  .د 

 ؛ المختصد بالوسائ  القانونيد المتاحد
اإلشرا  علدى ممسسدد الوقد  فدي القدد  وممتلكاتهدا و دارتهدا وفقدا لقدوانين المملكدد  .ه 

 .  الردنيد الهاشميد

بصدد ت  صدداحب الوصددايد وخددادم المدداكن  يسددتمر ملدد  المملكددد الردنيددد الهاشددميد،2-2  
مدن هداه  1-9المقدسد في القد  ببا  المساعي للتوص   لى تن يا المهام المشار  ليها في المادة 

 . االت اقيد

تعتر  منظمد التحرير ال لسطينيد والسلطد الوطنيد ال لسطينيد بددور ملد  المملكدد   2-3 
  .من هاه المادة النانيد وتلتزمان باحترام ( 9)و( 1)الردنيد الهاشميد المبين في ال قرتين 

 :المادة النالند
لحكومدددد دولدددد فلسدددطين، باعتبارهدددا المجسددددة لحدددق الشدددعب ال لسدددطيني فدددي تقريدددر  3-1

 . مصيره، ممارسد السيادة على جميع أجزا   قليمها بما في ال  القد 

للتنسديق والتشداور حدو   يسعى مل  المملكد الردنيد الهاشميد، والرئي  ال لسطيني 3-2 
.مو وت الماكن المقدسد كلما دع  ال رورة

(1)
  

 
 

  

                                                           

 .أنظر على شبكد االنترن  موقع صاحب الجاللد الهاشميد المل  عبد هللا الناني ابن الحسين المعظم  ((1
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 :المطلب الثاني 
 اهمية شد الرحال للمسجد االقصى وزيارته في هذه األيام

 
وا ددح أن هدداه الق دديد مددن الق ددايا الشددرعيد التددي تدددخ  فيمددا يعددر  فقهددا  بحكددم 

قواعدد الشدريعد فدي االجتهداد تحكمد  فأسدا  النظدر فيهدا نظدر شدرعي .. النواز   الحادند
 مدا بددافع واالستنباط وال يسمح لمن ال يعدي هداه القواعدد أو ال يقددر عليهدا أن يدتكلم فيهدا 

  . تبات اآلخرينسياسي أو نظر حزبي أو 
مدا حكدم شدد الرحدا   لدى  : قو تصويرا  فقهيا  دقيقا  فنتسا   بالحتى تصور المسألد و

ال يسدمح بهداا الشدد للرحدا  ؟وبخاصدد  اند  تحد  االحتال  المسجد القصى المبار  وهو
بمنح تأشيرة تنز  علدى جدواز السد ر أو  ،  ال  اا وافق  سلطا  االحتال  وأان  ب  سوا 

 .بمجرد  ان يعطى ب  أ   شعار
ووا ح أن النا في الحدديف الشدري  بشدد الرحدا  وزيدارة المسدجد القصدى جدا  

فالمر على  و  الد  اجتهداد   ، تح  االحتال  أو عدم نصا  مطلقا  لم يبين في  وقوع  
فددال يجددوز القددو  بددأن زيارتدد  تحدد   ، القددو  بددأن الددنا جددا  مطلقددا   ، لدداا يمكددن  بحدد 

، الن   لي  واردا  في النا، ويكدون  االحتال  ممنوعد بحج  االعترا  ب  والتطبيع مع 
والم اسد في التعام  مدع هداه  من باب الحديف عن المصالحالقو  بالزيارة  او عدمها هو 

، فدال  نا واإلجمداتال ن استحباب الزيارة حكم ناب  ب: ب  قا  عدد من العلما  ، الق يد
يجدوز العدددو  عددن حكدم الصدد   لددى حكدم  آخددر  ال بوجددود معدار  مددن الكتدداب والسددند 

بدين الحكم في  يكون على أسا  التدرجيح  ، فالمر من مسائ  االستصالء ، يمنع  بالدلي 
المصالح والم اسد
(1)

. 
فدي ظد  الت داهم بدين العدرب واليهدود، هد  : وقد سئ  الشيخ ابن باز رحم  هللا تعالى 

ي حددا  الموافقددد مددن الدددو  يجددوز زيددارة المسددجد القصددى والصددالة فيدد ، خصوصددا فدد
زيارة المسدجد القصدى والصدالة فيد  سدند  اا تيسدر الد  ؛ لقدو  النبدي ): فأجاب ؟العربيد
المسدجد الحدرام ، ومسدجد  : ال تشد الرحا   ال  لدى نالندد مسداجد»:  علي  وسلمصلى هللا

" مجمددوت فتدداو  ابددن بدداز"انتهددى مددن  .( مت ددق علددى صددحت« هدداا، والمسددجد القصددى 
(8/412) 

زيدارة  : "وسألنا الشيخ عبد الرحمن البرا  ح ظد  هللا تعدالى عدن هداه المسدألد فقدا  
المسددجد القصددى اآلن جددائزة ومشددروعد ، وقددد اعتمددر الرسددو  صددلى هللا عليدد  وسددلم 

 المشركين سلطان تح  والصحابد ومكد
(2)

. 
 :وعلى من عزم الس ر للمسجد القصى أن يراعي جملد  من المور

، دون ريره من أماكن " المسجد القصى " أن تكون النيد في الس ر فقط  لى  .1
 .مساجد العبادة  أوال

أن ال يعقددب الزيددارة وال يسددبقها الدداهاب  لددى أمدداكن السددياحد ؛ لمددا فيهددا مددن  .4
 . ال تخ ى م اسد

                                                           

  .أنظر شبكد االنترن  موقع الحنابلد تح  عنوان زيارة المسجد القصى، دراسد أصوليد ((1

 .أنظر موقع االسالم سما  وجواب على شبكد االنترن  المشر  العام الشيخ محمد صالح المنجد (2) 
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 . تيسرريرها أن ال تكون اإلقامد في فنادق يهوديد  ن  .3
يتجنب ما في   نرا  القتصادهم قدر استطاعت  أن .2

(1)
. 

نعين من الزيارة هدو النظدر فدي المعتمد االساسي للما:  ) وقد قا  عدد من العلما  ان
تها وما يترتب عليها من التطبيع مع االحتال  ،  ن  الم اسدد المترتبدد عليهدا أكندر مدن مآال

ندم  ،(در  الم اسد أولى من جلدب المندافع: )ال قها  قاعدة عامد أن دومعلوم عن ، المصالح
ين السدعي لتخلديا بد  واجدب المسدلم ، بينوا أن دعم المقدسيين يمكن أن يتم بدون زيدارة

المسجد المبار  من االحتال 
(2)

. 

 ن أسددا  قددو  المددانعين أن المنددع فيدد  مصددلحد لندد  منددع مددن التطبيددع مددع العدددو و
بد  ؛ فالقدد  تريددنا فداتحين   يرة من  اعترا  باحتالل  و قرارالمحت ، فالحصو  على تأش
اهلهدا مدن الصدالة  ، ومندع وحدرق منبدره ، دند  مسدجدهاالدا   ال مطبعين  مع االحدتال 

 .في 
لدن نددخ  القدد   ال بعدد زوا   : نقدر موق  الب شنوده الا  قا يجب ان :  وقالوا
 .االحتال  

زيارة القدد  ال : ) وقد اكد عددمن العلما  ومنهم شيخ االزهر الدكتور أحمد الطيب 
ن  علما  ا (مصلحد العامد للمقدسيين تخ ع لم هوم الحال  واالحرام ، ب  تخ ع لقيا  ال

قد ندد بزيارة الم تي السابق لجمهوريد مصر العربيد الشيخ علي جمعدد للمسدجد االقصدى 

على هاا االسا  
(0)

 . 

وال نسددلم أن الحصددو  علددى  ان العدددو فددي دخددو  :  وقددد رد المجيددزون علددى الدد 
هللا أر نا المحتلد يلزم من  الر ا باحتالل  أو اإلقدرار لد  بدال  ، و ال لكدان النبدي صدلى 

فدي صدلح   كافر على مكدد عنددما دخد  بموافقدد قدريلعلي  وسلم را يا  بسيطرة العدو ال

دا  العمرة في العام القاب على ا الحديبي 
(0)

. 

لبيد  الحدرام بخ دوت ا ى هللا علي  وسلم لي  في   قدراروالواقع أن فع  الرسو  صل
يددز الزيددارة مددن تكنيددر بدداحتاللهم لدد  ،  و ن المصددالح التددي تجلسدديطرة المشددركين ، وال

 .المسلمين في المسجد و عالن تمسكهم ب  مصالح أولى باالعتبار
وهنا يأتي القو  بأن القد  وقع  تح  االحتال  في الحدروب الصدليبيد التدي سدماها 
الممرخون المسلمون بحروب ال رنجد حوالي تسعين عام ، ولم ينق  عن أحدد مدن العلمدا  

 . المحت  البالغد للمسجد القصىالمنع من الزيارة ررم  سا ة 
وقد بين بع  الباحنين ان زيارة المسجد االقصى لم تنقطع ايام االحتال  الصدليبي ، 
واكددروا اسددما  علمددا  وفقهددا  زاروا المسددجد االقصددى ، ودعددوا  لددى تخليصدد  مددن ايددد  

حمدد محمد بن الوليد الطرطوشي  ، والحدافظ عبدد الكدريم بدن م: المحتلين ، واكروا منهم 
فرط الغرام  لى ساكني الشام  ، ونقلدوا :  ابو سعد السمعاني ، واكروا ان  ال  فيها كتاب 

                                                           

 .أنظر موقع االسالم سما  وجواب على شبكد االنترن  المشر  العام الشيخ محمد صالح المنجد  ((1

  .أنظر دراسد الدكتور حسين ع اند عن مو وت الزيارة، شبكد االنترن  (2)
أنظر شدبكد االنترند  الجزيدرة ند  فدي هداا المو دوت برندام  االتجداه المعداك  كدالم االسدتاا أحمدد ابدو  (0)

 . مطر
 . أنظر المرجع السابق  (2)
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زيدارة المسدجد االقصدى وبيد  المقدد  مشدروعد فدي جميدع : ) عن االمام ابن تيميد قول  
(االحوا 

(1)
 . 

وقد ناقل المانعون من الزيارة هاا االستدال  بن ي أن يكون عدد مدن العلمدا  باالسدم 
والمطروء هندا هدو لمدااا لدم ( . الحروب الصليبيد)قد قاموا بال  زمن احتال  القد  أيام 

يقم أحد مدنهم باإلفتدا  بدالمنع بصدر  النظدر عدن السدما  ، ومدع  الد  نقد  عدن بع دهم 
 الزيارة ولو باالحتيا  فع  طلب

(2)
. 

وقد تم  مناقشد هاا المر مناقشد واسعد في ممتمر الطريدق للقدد  الدا  انعقدد فدي 

-22عمان برعايد صاحب الجاللد المل  عبدهللا الناني ابن الحسين المعظم في ال تدرة مدن 
 : وبعد مناقشد موسعد انتهى الممتمر  لى القرار التالي  03/4/2304

 بسم هللا الرحمن الرحيم

لل َ ن َوذنُهلَذُنعَلُسَحان ىلَِّذَأسلحنَعنَكننَلان لَّألنَقصن عنََّملَإذنىلََّذ نَسَجَْ لََّذان لََّذ نَسَجَْ ًَلذنَ   ل   ن  نُهلَِّذَأسلرنَسعنبلَحهنَحَْ
لَّذِسَ  ُعلَّذحنَص عُل  (1:71اإلسرا ، )  َ َ لآ نََتننَلَإِنُهلُهون

 

 والمرسلين، وبعدالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم النبيا  
فقد نب  في الصدحيحين عدن أبدي هريدرة ر دي هللا عند  عدن النبدي صدلى هللا عليد  

ال تشد الرحا   ال  لى نالندد مسداجد مسدجد  هداا والمسدجد الحدرام والمسدجد : "وسلم قا 
 .والص  استحباب زيارة المسجد القصى بات اق العلما " القصى

 :حتال وبخصوا زيارة المسجد القصى تح  اال
ير  العلما  المشاركون في الممتمر أن  ال حدرج فدي زيدارة المسدجد القصدى : أوال  

 :المبار  في القد  الشري  لل ئا  اآلتيد
 .لل لسطينيين أينما كانوا في فلسطين أو خارجها مهما كان  جنسياتهم  .1
 .للمسلمين من حملد جنسيا  بلدان خارج العالم اإلسالمي  .2
 :وفي جميع الحاال  يجب أن تراعى ال وابط اآلتيد :نانيا  

أال يترتددب علددى الدد  تطبيددع مددع االحددتال  يترتددب عليدد   ددرر بالق دديد   -1
 .ال لسطينيد

أن تحقق الزيارة الدعم والعون لل لسدطينيين دون المحتلدين ومدن هندا نمكدد  -2
علدددى وجدددوب كدددون البيدددع والشدددرا  والتعامددد  والمبيددد  والتنقددد  لصدددالح 

 .ينيين والمقادسد دون ريرهمال لسط
أن يدخ  الزائر  من الفواج السياحيد ال لسطينيد أو الردنيد بعيددا  عدن   -3

 .برام  المحت 
ي    أن يكون مسدار رحلدد القصدى  دمن رحدال  العمدرة والحد  قددر  -4

اإلمكان وبشك  جمداعي مدمنر يحقدق المصدلحد الشدرعيد المعتبدرة ويددعم 

                                                           

 . 03ا: لكيالني وص ى ا. د: أنظر لمااا يجب ان تزور المسجد االقصى المبار  ( (1
في برنام  الطريق الى القد  الا  : نق  ال  الشيخ الحبيب الج ر  في ندوة تل زينيد اشتراك  فيها ( (2

  . في تل زيون المملكد الردنيد الههاشميد : يقدم  الدكتور وائ  عربيا  
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لمقدسددي تحديدددا ، وسياسدديا  بهددد  حمايددد القصددى االقتصدداد ال لسددطيني وا
( .والمقدسا 

(1)
 

كمددا تصددد  لبحددف هدداا المو ددوت الكنيددر مددن الصددح  وال  ددائيا  التل زيونيددد  ، 
 وانقسم  بين مميد ومعار 

(2)
. 

ب  هي تعمد  علدى  وهنا البد من القو  أن هاا التوج  ال ير ي سلطا  االحتال   ،
الحدددد مدددن زيدددارة المسدددلمين للمسدددجد القصدددى بكددد  رطرسدددد وعنددد  ، فقيدددد  زيدددارة 

حتدى مدن زيدارة المسدلمين   قيددال  د الغربيد و قطات ردزة ،  بد  ال لسطينيين من أه  
 .ان يكونوا من كبار السن دشترطالقد   في أوقا  كنيرة  و

علدى االحدتال  باعتبدار أن الزيدارة  وهنا ال بد من استخدام ك  وسيلد ممكند لل غط 
، وأن هدداا المددر الددديني وسدالم  أمدر دينددي دعددا  ليدد  الرسدو  العظددم صددلوا  هللا عليدد  

 .. يجب أن ال تتدخ  ب  سلطا  االحتال 
وكدان هنالد  ، وهنا أقو  لو ظ  المسلمون يتمسكون بهاا المدر مدن بدايدد االحدتال  

لمددا كاندد  تجددرأ   ، رة المسددجد القصددى باسددتمرارماليددين المسددلمين الدداين يقدددمون لزيددا
 ن القدو  بدأن هداا تطبيدع مدع .. قدد  الشدري سلطا  االحتال  على فعد  مدا ت علد  فدي ال

و ال ما الا  يدفع المقدسديون الداين يرزحدون تحد   ،  اا ر ي المسلمون بال  االحتال 
المسدجد القصدى فدي صدور مشدرفد  لوا ما ي علون  فدي الددفات عدن حرمدداالحتال  أن ي ع

 .هي مح  تقدير و شادة من المد بأكملها
 ، ال جان ور دا بدد يددارة السدجين يعتبددر اعترافدا  بالسددوهندا يتسدا   الكنيددرون هد  ز 

و ع الشروط ال ابطد لألمر بما يبعد و ، التوعي  مع وجود وبخاصد ، يقو  بال  عاق 
يقدع تن يداا  ، بد  التأكيدد علدى أمدر ديندي  الحتال أن يكدون تطبيعدا  أو اعترافدا  بدا المر عن

وأن المددر يجددب ان يددتم بالبعددد عددن كدد   ، لسددند الرسددو  صددلى هللا عليدد  وسددلم وتوجيهدد 
 ، للمقدسيين من حيف اإلقامدد والشدرا  وريدره ان يكون الدعم ب  ، صور الدعم لالحتال 

وتعزيدزا  لصدمود  ، المبدار تأكيدا  للحدق الدديني اإلسدالمي فدي المديندد المقدسدد وأقصداها 
 قدسددا وحرصدد  علددى الدددفات عددن مودعمددا  لرباطدد  علددى أر دد   ، الشددعب ال لسددطيني

 .اإلسالم
؟ ،  واكدروا أند   وهنا يمكد الباحنون على أند  ال بدد مدن بيدان مدا المقصدود بدالتطبيع

 قامددد اإلسرائيليين واصافحال لسطينيد أو الماكن المقدسد وم لى الرا ي  يعني الاهاب
عالقا  تجاريد واقتصاديد وسياحيد معهدم ، أمدا الداهاب  لدى القدد  للصدالة فدي المسدجد 

القصى فهاا كما عبر الستاا أحمد أبو مطر فهاا تعريب وأسلمد ودفات عن القد 
(0)

.  

فقد بدين  ،  ن االحتال  يعم  على ت ريغ القد  من سكانها والت ييق عليهم ليتركوها

وهم اآلن ال يزيددون م ، 0937سند  أل  013 كانوا انها من العرببع  الباحنين أن سك

فهد  نتدر  سدلطا  االحدتال  .. واإلبعداد والتهويدد هي محاوال  لإلقصا ، ف أل  11عن 

 .تريد كما  ،  في القد  الشري  تسرء وتمرء

                                                           

 را نيوز بتاريخ ج تراجع شبكد االنترن   الطريق الى القد "البيان الختامي الصادر عن ممتمر  ((1
9/9/9114 

 .تراجع شبكد االنترن  في موقع خاا لزيارة المسجد القصى المبار ( 2)
  .أنظر كالم الستاا أحمد أبو مطر في برنام  االتجاه المعاك  الجزيرة ن  (0)
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فكيدد  نتصددور أن الزائددرين  ، يمارسددون كدد  اعتددرا  متدداء أن أهلهددا الصددامدين 
،  نهددم  طبعددين ومسددلمين بدداالحتال المصددلين فددي المسددجد القصددى سدديكونون مللقددد  و

، وبخاصدد  اا  ما يمنعهم من أ  صدورة مدن صدور التطبيدع سيكونون من الوعي والغيرة
مددد  التوعيدددد والبيدددان أال يرافدددق الزيدددارة أ  مظهدددر مدددن مظددداهر التطبيدددع واالعتدددرا  ت

 .باالحتال 
 ، واالحتجداج دأ  مظهدر مدن مظداهر المقاطعدو اا قي  أن سلطا  االحدتال  سدتمنع 

د بجرائم االحدتال  التدي لدم ندنب  وونطالب  فلنق  الحكم الشرعي ، ب  ستمنع منح الموافقد
 .تتوق  من يوم االحتال 

 نمدا تمكدد حتدى  ، والواقع يمكد أن أعددا  كبيرة من المسلمين تزور القدد  وال تطبدع
 .حرصها على عروبد القد  و سالميتهاصى هنا  وصالتها في المسجد الق بوجودها
بحدرا المسدلمين علدى القصدى كمدا هدو  مواجهد االحتال  تتطلب شدعورا  دائمدا   ن 

لصدمودهم باإل دافد  لدى كد  دعدم  م بجانب أه  القد  الصدامدين دعمدا  حرصهم ووقوفه
 .ماد  ممكن

جددب أن وال يوقد  عنددد مدن يقددو  أن هندا  مددن يدزور ويدددعم االحدتال  فهدداا المدر ي
يمنع بخطد شموليد تتبناها جها  العم  اإلسالمي المشدتر  لتحمدي القصدى والقدد  مدن 

، ولنقم بالمواجهد والعم  المرتب المصون من أ  م اسدد أو اسدتغال   ، التهويد والتدني 
وبخاصد أن الزيارا  تقدع اآلن وهدي  ن كدان فيهدا زيدارة للمسدجد القصدى لكنهدا تسدتمر 

يجدب أن هداا . محتلد وبحيرة طبريد وريرها ممدا يوجدد التطبيدع وأكندرلزيارة الشواطئ ال
ال  ، مددن التطبيدع االقتصدداد  واسدتيراد السددلع اإلسددرائيليد يحدارب ويوقدد  بد  بتنددا نشدكوا

د لمجمعندا ال قهدي ال بد، ر  من تح  أرجلنا   العلما  مكتوفي اليد والمياه تجيصح أن يق
، ويقتدرء الدوا   الد ، ويدعو المد  لدى  وي ع  وابط  وشروط  من أن يقو  كلمت 
فلتتددولى  منظمددد التعدداون اإلسددالمي وجامعددد الدددو  العربيددد الدد  حمايددد المناسددبد ، واال 

لولى القبلتين ونالف الحرمين الشري ين مسر  رسو  هللا صلى هللا علي  وسلم ومعراجد  
 . لى السموا  العلى

 ن يمتنع المانعون من اإلسا ة  لى مدن يقدو بهاه ال وابط التي نشير  ليها يجب أ  أن
عليد   لكدن ،   تحتدرم هفهدي وجهدد نظدر ،بالعمالد للعدو الصهيوني بجواز الزيارة واتهام 

وهنا  من يقو  بهداا . اقو  حجد ودليال    اا كان  احترام وجهد النظر االخر  وبخاصد 
، الق ديد ق ديد  اا بدأو هداا بويقو  بهاا والترجيح لمن  مجمعكم ولي  بإعداد من يقو  

 .نظر واستدال  بصر  النظر عن العداد
وهنا ال بد من اإلشارة  لى قو  الددكتور حسدن خداطر المدين العدام للهيئدد اإلسدالميد 

نحن نتعام  مع االحتال  بشك  يومي ونتحددف بلغدتهم العبريدد ) : المسيحيد لنصرة القد 
ل  ال أحد يستطيع أن يزايدد عليندا أنندا ونبيع ونشتر  منهم، ونعم  في ممسساتهم وررم ا

العدو لهم، فدعوا المسلمين أن يدأتوا  لدى فلسدطين ليشداركوا فدي دعمندا فمدا الدا  اسدت دناه 
(من عزلنا ؟ قد أصبح  مدينتنا مديند لألشباء والمسجد القصى يملمه اليهود

(1)
. 

                                                           

  .الجزيرة ن   شبكد االنترن  برنام  االتجاه المعاك  (0)

 المرجع ن سد  (1)
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كدد  مدن يمنددع زيددارة القددد  اآلن  فهددو يسدداعد علددى )ويقدو  السددتاا أحمددد أبددو مطددر 

(التهويد ويحو  دون  التعريب والسلمد
(2)

 . 

وقدد بيند    لزيدارة ،لوقد تبن  وزارة الوقا  ودائرة اإلفتا  ال لسدطينيتين ، الددعوة 
أن هدداا المو ددوت محسددوم تمامددا  بنصددوا نبويددد دعدد   لددى شددد الرحددا   لددى المسددجد 

 ن زيدارة القدد  أو شدد الرحدا   لدى بيد  المقدد  : القصى ، ونقل  عن أبن تيميد قول  
مشروعد  في ك  الوقدا  ،  وبيند  أن النبدي صدلى هللا عليد  وسدلم لدم ي دع  هي ف يلد

فهي ف يلد دينيدد ، ومدن يقدو  عكد  الد  هدو عمليدا  ينداق   اشتراطا  لزيارة القد  ،
وهدو مدا ال يجدوز االلت دا   ليد  ، وأن المصدلحدتقدر  ، حديف النبي صدلى هللا عليد  وسدلم

بددرأ  أهدد  المددر وأهدد  المصددلحد ان سددهم ، فهددم الدداين يقدددرون المصددلحد ، ويعلمددون 
 .لي  باالمتنات عنها وبوقوعها بالزيارة ، 

ومقدسدداتنا هدداه الزيددارة رفددع لمعنوياتنددا ، وتأكيددد علددى عروبددد أر ددنا  أن فددي وبينددوا
وقدسنا ،  وتأكيد على الحق العربي اإلسالمي في القدد  ، وبخاصدد أن المركدز القدانوني 

ا أر  فلسددطينيد محتلددد ، ومددن يزورالمسددجد االقصددى هددو انهدد لمدينددد القددد  الشددرقيد
ب ال لسدطيني هدم ،  وهدو عمليدا  يددعم الشدعاليزور االحتال  وال يدأتي ليطبدع مع المبار  

 ويق  مع  
لمصدددحلد فدددي المندددع ، وأنددد   ن كدددان بعددد  اوالددداين يمنعدددون الزيدددارة يقولدددون أن  

وان فدي . المصلحد في الزيارة ؛ فالم اسدد أكندر ، ودر  الم اسدد مقددم علدى جلدب المندافع
  مدن مندافع عديددة ؛ عدم الزيارة مقاطعد لالحتال  ومقاومد  للتطبيع ،  وحرمان لالحدتال

أهمها االعترا  ب   والتعام  مع  ،  ب  ودفدع الرسدوم لد   ، وفدي الزيدارة كسدر للحداجز 
 اا كدان أخدا الان : وترد وزارة الوقا  ال لسطينيد بقولهدا. الن سي مع سلطا  االحتال 

من االحتال  االسرائيلي ريدر الشدرعي لددخو  القدد  م درة ، فدإن تدر  القدد  وحددها 
وقددالوا أن تددر  القددد  هددو . زولددد محاصددرة مددع أهلدد  م ددرة أكبددر مددن هدداه الم ددرةمع

واسدتدلوا  .الشدري  الدا  عداد علدى المدد وعلدى القدد  هو ال درر الحقيقديوالخطيئد ، 
على جواز الزيارة بالممتمر اإلسالمي الكبير الا  عقد في القد  بدعوة مدن الحداج امدين 

من مائد وخمسدين مدن العلمدا ، والداين قددموا مدن وبح ور أكنر  ، الحسيني م تي القد 

الزهر في الد  الوقد  الشديخ  سالميا  ، وكان على رأسهم شيخ وبلدا  عربيا   22أكنر من 

محمد مصط ى المرارى والشيخ محمد رشيد ر ا والشيخ عبد العزيز النعالبي ، والقد  
 .ولم يجدوا في ال  حرج البريطاني ،( االنتداب)كان  تح  االحتال  

واستدلوا ب ع  الرسو  في زيارة البي  الحرام في عمرة الق دا  واكددو ان  سدرائي  
 .يق  عليهم  في ال يلن تكون فرحد بزيارة المسلمين لألقصى ، وهي تعم   على الت 

وتأخدا  ، مني ب   بع  المطلعين  ن  سرائي  تدعو العالم  لى زيدارة القدد ومما اعل
 لدى المسدجد القصدى مدع ادال   يزعمدون للسدياء أن المسدجد القصدى بندى مكدان  السياء

لهيكدد  مكاندد ، بدد  اوأنهددم يريدددون أن يحددرروه مددن هدداا البنددا   ببنددا   ،الهيكدد  المزعددوم 
يقدمون صور لهاا الهيك  المزعدوم الداين يخططدون لبنائد  ، لدال  هدم يشدجعون االمتندات 

 صدوتهم ين ب  فيستغلوا ر لتهم عن  ويعلواهتمام المسلم عن الزيارة حتى يبينوا للعالم عدم
أن الموقددع موقددع هدديكلهم ، لددال  يمكددد المجيددزون للزيددارة ان فيهددا احيددا  لمنزلددد   عندددها

لحقددوقهم فيدد ، ومددن هنددا جددا    مطالبددد  االمسددجد القصددى فددي ن ددو  المسددلمين ، وتأكيددد
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قصدى فدي المدمتمر الددولي الدا  الرئي  ال لسطيني بحف المسلمين على زيارة المسجد اال
 .عقد حو  القد  في قطر ممخرا  

ويكددرر المددانعون للزيددارة ردهددم لالسددتدال  ب عدد  رسددو  هللا صددلى هللا عليدد  وسددلم 
بصلح الحديبيد وعمرة  الق ا  بقولهم هاا قيا  مع ال ارق ، وقدد اكدروا فدي بيدانهم لهداا 

نعطددي لسددلطا  االحددتال  بزيارتنددا  ال ددارق أن أهدد  مكددد لددم يكونددوا محتلددين ، بينمددا نحددن
 .الشرعيد 

؛ التحكم وفع   ما يرون  في المسجدوهاا مردود لن المو وت مو وت  السيطرة و
ي دعوا فدي البيد  الحدرام  ألم يكونوا يطوفون بالبي  عراة وهم يص قون ويص رون ،  ألم

ايند ألددم  ألددم يدنسددوا المسددجد بقيددامهم  بأعمددا  الشددر  فددي رحابدد ، والصددهصددنما،  033

ويعتددددوا علدددى المصدددلين ، وهدددم يسدددعون لتقسددديم   ، االقصدددى المبدددار   يدنسدددوا المسدددجد
 .ومحاوالتهم تقسيم  بين المسلمين واليهود زمانيا ومكانيا ، بصالتهم في 
ان المو ددوت منددوط بالسدديطرة والددتحكم والتددي تتجلددى بدداالحتال  فددي حالددد والواقددع 

 . سالم في حالد البي  الحرامالمسجد القصى ، وبالشر  ومقاومد اإل
وبع هم يقولون  نندا فدي الزيدارة نددخ  بتأشديرة،  وهداا ريدر وارد ب عد  رسدو  هللا 

والجواب أن المقصود بالتأشيرة  هدو الموافقدد والسدماء بالددخو  ، ، صلى هللا علي  وسلم 
 .عندما  أخا موافقد قريل في صلح الحديبيد .وهاا فعل  الرسو  العظم 

ن  سلطا  االحتال  فسادا  في المسجد االقصى المبار  باالن اق التي ح روها لقد عا
والكددن   التددي بنوهددا فددي مندداطق عدددة حددو  المسددجد ، والمسددتعمرا  التددي نشددروها فددي 
المديند المقدسد ، وكال  مافعلوه بطريق باب المغاربدد مدن هددم لهدا وبندا  بددائ  رف د  

االردنيدد الهاشدميد التدي تتدولى ادارة هداه االوقدا   من جانب الوقا  اإلسالميد والمملكد
واالشرا  عليها بمدا فيهدا المسدجد االقصدى المبدار  ، وكمدا ان  منظمدد اليونسدكو نددد  

 .بقرارا  عدة باجرا ا  االحتال  بهاا الخصوا 

 4ن هددم وحدددهم الدداين يسددمح لهددم بالزيددارة  وهنددا  يفمددا معنددى ان نقددو  ان ال لسددطني
فددي ال دد د و القطددات ممنوعددون مددن الزيددارةمليددون فلسددطيني 

 
وال بددد ان نتدداكر هنددا ان ،  

م ، عنددددما ن دددا 0993المسدددجد االبراهيمدددي فدددي الخليددد  كدددان مسدددجدا  خالصدددا  حتدددى سدددند 

االحتال  خطد تقسيم  وقد اصبح كنيسا  يهوديا  معظم اوقا  اليوم 
(1) . 

انها دعوة للمسلمين ليقبلوا على المسجد االقصى المبار  ويق دوا معد  ، ويعلندوا عدن 
ارتبدداطهم بدد  وريددرتهم عليدد  فيلت ددوا  حولدد  ويتكتلددوا مددن اجلدد  ، ويعملددوا علددى دعددم اهلدد  

 .الصامدين ابنا  القد  ، وتمكينهم من االستمرار في المواجهد 
  االحددتال  ت عدد  مددن خططهددا ان المواجهددد تحتدددم حددو  المسددجد االقصددى وسددلطا

تشددجيع علددى اللالسددتيال  عليدد  فأحاطتدد  وهددتدد  باالن دداق و الح ريددا  وبنددا  الكددن  ، و
زيارت  باشرافها دون اان من االوقا  اإلسالميد ، لتمار  الكاب وتغير الحقائق بالنسدبد 

د عددام لتاريخدد  ، ويقدددمون روايددتهم الكاابددد فددي هدداا المجددا  ، وقددد بلددغ عددددهم حتددى نهايدد

مليددون سددائح يددزورون القددد  سددنويا   03مليددوني سددائح ، ويخططددون لرفعهددا  لددى  2302

                                                           

 وص ى الكيالني  . د: انظر المرجع السابق  (1)
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باشددرافهم
(0)

، انهددم يمارسددون العدددوان اليددومي ويدنسددون المسددجد المبددار  ويددمدون فددي  

 .   رحاب  صلواتهم 
ان في هداه الزيدارة وتوافدد جمدوت المسدلمين علدى المسدجد مقاومدد فاعلدد لمحداوال  

ريدد  للق دديد علددى مسددتو  العددالم اإلسددالمي لدفعدد  لتحريددره ، هددي فرصددد تهويددده ، وتح
 .    ا  عدوان علي  ولو باجسادهموقو  للزائرين للمرابطد في المسجد

وان محاوال  تعطي  الزيارة و عاقتها مدن جاندب سدلطا  االحدتال  يجدب ان يبدرز  
علدى المسدلمين فددي يق ياعتددا  مدن االحدتال  علدى  حريدد العبدادة ، وت د  اندويبدين علدى 

                           . علدى زيدارة المسدجد االقصدى   رسو  االعظم صلوا  هللا عليد  وسدالم تن ياهم لحف ال
ار المجمددع بهدداا هدداا البحددف فددانني اقتددرء ان يصدددر قددروعلددى  ددو  مددا تددم عر دد  فددي 

 :الخصوا كمايلي 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

لل:  سددبحان  القائدد  العددالمين رب هلل  الحمددد َسببَجَْ لََّذ ن بب ن ًَلذنببَ   ل   َْ لَّذِببَأسلرنَسببعنبلَحهنَحبب َ ن ُسببَحان
لَّذِسبَ  ُعلَّذحنَصب عُل َوذنُهلَذُنَع نُهلَ َ لآ نََتننبَلَإِنبُهلُهبون ىلَِّذَأسلحنَعنَكننَلان لَّألنَقصن عنََّملَإذنىلََّذ نَسَجَْ  وأصدلي،  ََّذان

 تشدد ال: )  صدلوا  هللا عليد  وسدالم   القائد  ، االمدين الهاشمي العربي النبي على واسلم
 ،(   االقصدى والمسدجد ، هداا ومسجد  ، الحرام المسجد:  مساجد نالند الى  اال  الرحا 
علدى مدن سدار علدى دربد  ، و،  الميدامين الغدر صدحب  و ،  الطداهرين الطيبين آل   وعلى

 وبعد ،، واتبع هدي   لى يوم الدين 
فدي  المنعقدد فدي دورتد  النانيدد والعشدرين الددولي اإلسدالميفان مجلد  مجمدع ال قد  

مو دوت شدد الرحدا   لدى المسدجد االقصدى المبدار  ، وهدو فدي نظدر  الكوي  في ال ترة 
، واالعتدا  علي  ، وتعطي  اعمداره الحتال  يقوم بتدنيس وسلطا  ا، واقع تح  االحتال  

ة فيدد  بحمايددد جنددود االحددتال  ، مرافقدد  ، والسددماء لليهددود و المتطددرفين بالصددال وصددياند
لدوليدد ، بخصدوا عددم االعتدرا  والسعى  لى تقسديم  زمانيدا  ومكانيدا  رردم القدرارا  ا

واجرا ات  ، والدعوة  لى اقامد الدولد ال لسطنيد المستقلد ال  السيادة وعاصمتها   تاللباح
ت  لحدوزة االسدالم ، واسدتعادلتحريدره  القد  الشري  ، مما يتطلب تحركا  اسدالميا  فداعال

 لدى زيدارة المسدحد االقصدى المبدار  ،  اولمدا كدان الرسدو  االعظدم قدد دعد.. والمسلمين 
ربطدا  خالددا  فدي قدرآن يتلدى علدى مدر ، وان هللا جد  وعدال قدد ربدط وبين اجر الصالة في  

 .العصور بين المسجد االقصى و المسجد الحرام
  لزيدارة المسدلمين فدي جميدع انحدا  االردعو فان المجمع ال ق  االسالمي الدولي يد

بددإولى  النابدد  والدددائم ، اعالنددا  مددن المسددلمين عددن ارتبدداطهم  المبددار   المسددجد االقصددى
هللا وسددالم  عليدد    ا الرسددو  االعظددم صددلو لتددين ونالددف الحددرمين الشددري ين مسددر القب

لدى السدعي  لدى ومعراج   لى السموا  العلدى ، ارتباطدا  يبدرز منزلتد  عنددهم ، ويددفعهم  
دين فدي فاعد  و مدمنر للصدامورطرسدت  ،ويدمد   لدى دعدم تحريره من صدل  االحدتال  

بايدد صدورة مدن  دون تطبيع مدع االحدتال وبخاصد في القد  الشري ،  االر  المحتلد 
وال يتعددداملون اال مدددع فعاليدددا   المقدسددديين ، فدددال ينزلدددون اال بال ندددادق العرييدددد؛ الصدددور

                                                           

 .  07-04ا: وص ى الكيالني . د: أنظر لمااا يجب ان تزور المسجد االقصى المبار    (0)
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مددا لد اليهوديددد حتددى ال يسددتغلوا ويوجهددوا فددي بددرام  السددياحون وانشددطتهم ، وال يشددارك
 .لبنا  الهيك  المزعوميخطط اليها االعدا  من تهويد للقد  الشري  وسعي مرفو   

 :لشروط التاليد لاا فان هاا الحف على الزيارة مشروط با
ترتدب عليد   درر بالق ديد يتطبيدع مدع االحدتال   أال يترتب على هاه الزيارة   -1

 .ال لسطينيد
فحسدب دون المحتلدين  فيجدب الزيارة الدعم والعدون لل لسدطينيين  هاه  أن تحقق -2

ان يكددون التعامدد  الحيدداتي  بيعددا وشددرا ومبيتا وتددنقال  لصددالح الصددامدين مددن  
 .دون ريرهم بعامد  واه  القد   بخاصد  نال لسطيني

بعيددا  عدن د واسدالميد من مكاتب عربيد نظم سياحيد تبافواج  أن ترتب الزيارة   -3
 .برام  المحت 

رحدددال  العمدددرة والحددد  قددددر  ي  ددد  أن يكدددون مسدددار رحلدددد القصدددى  دددمن -4
وبشدددك  جمددداعي مدددمنر يحقدددق المصدددلحد الشدددرعيد المعتبدددرة ويددددعم ، اإلمكدددان

حمايددد القصددى الددى االقتصدداد ال لسددطيني والمقدسددي تحديدددا ، وسياسدديا  بهددد  
فيكون هد  الزيارة هو زيارة االقصى وشد الرحا  الي   وزيارة  ، والمقدسا 

 .القد  الشري  فحسب  
علددى  ا  اعاقدد مدن سددلطا  االحدتال  للوصدو   لددى المسدجد يجدب ان يندددد بهدأوان 

النابد  لهدم بمنطدوق اعتدا  علدى حدق المسدلمين الدديني  اعلى انه ، وتبرز مستو  عالمي
اعتدددا  علددى فددي حددريتهم الدينيددد ؛ فهددي يق  علددى المسددلمين يت دد هددا، وانالكتدداب والسددند

  . حريتهم في العبادة 
                    

 مسددوهللا سبحان  وتعالى الموفق والحافظ وال
 

  خر دعواهم ان الحمد هلل رب العالمينوأ                         



 

 

 الدورة الثانية والعشرون 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 

 

 

 اجمليزين و أدلة املمانعني  زيارة القدس بني مشروعية

 

 

 
 

 إعداد

 حممـــد بشــــاريالدكتور 

 ؤمتر اإلسالمي األوروبيأمني عام امل

 عميد معهد ابن سينا للعلوم اإلنسانية
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 :خطة البحث

 

 املبحث األول

 مكانتها اإلسالمية وواقعها املعاصر القدس
 

 مكانتها وقدسية أرضها: القدس: المطلب األول

 ل نصرتهاذمقدساتها وتخا انتهاكاتواقعها المعاصر بين : المطلب الثاني

 

 املبحث الثاني

 القدس بني اإلباحة والتحريمحرب الفتاوى يف زيارة 
 وابطهامشروعية المجيزين للزيارة مقاصدها وض: المطلب األول

 أدلة الممانعين وغايتها الشرعية: المطلب الثاني

 النتائج والتوصيات

 واهلل ولي التوفيق،،،
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  املمانعني أدلة و اجمليزين مشروعية بني القدس زيارة

 املبحث األول
 القدس مكانتها اإلسالمية وواقعها املعاصر

 : املطلب األول
 مكانتها وقدسية أرضها: القدس

قلل م انة للو اح فيللو  للف  نللف    إللل ي  فاللو  ة للقايو  لللف تهفللو   قفلل     يلللة تل لل  تحتللا   : المكانةةة
     م  يتحفك    ج  ن   يلة ي نن   تةفيخ  يتح ث   زاةن هفغو عفهيو  صيحو   يلة ت نن   حضةفي 

 .   احهو   آلخةء   تف جةء هلة  ف هيةء اع ف ةالت    اةء    احةء
 ن  ت م  هلل هلاة  ف تفآ ه  ط ف ذعفيه    قم   يلة   تين    زيت ن   ف  ف   ق م  ي  ة عي ى هن افيم

 . ي ين
هف عةصاو    ح ي   عفهيلو  عةصلاو (   ق  م)تحاا   م  هلل   عظيم  (1)انة تلة عة يو   فضلة اق  و

 .  ت ةاح    ت ةاف    تعة ف عفى   عصهيةت    قهفيةت     إل يةت
  اصلط ى آخلف  ف هيلةء  حلةإلط   هلف     هو  ففض   ى    اةء  اعلف    يلة   ا ج   فتصى   اهةفك ه

   تنةيلللة    اللل  فم  ا لللج  تهلللو   صلللخفي   ارلللف و  تهللل ف نويلللف الللن   صلللحةهو    تلللةهعين   يللللة   ز  يلللة 
 . لللف اق  لو هانة تللة    ي يلو   اايللزي .    اقلةهف   يللة ن ي لو   قيةالو  ا للج   لي  ة عالف هلن   خطلة 

 :هذه  فهايو    انة و    ق  يو  ف ع ي   هة  نة تة فء    هةحو ن   عفاة   ع 
ْيَ لةه  َ    طالة   :يقل ا  هلل تعلة ىجلةء هلذ     صلي  لف   قلفآن   نلفيم : ت  ليو  فضللة   اهةفنلو -1 َ َ جَّ

 .  (2)ِ َ ى  ْفَْفِض   َِّتف َهةَفْنَ ة ِ يَلة ِ ْفَعةَ ِاينَ 
َفْيَاةَن   ف    : ت  ه يَح َعةِصَ وا َتْجِفي ِهَأْاِفِه ِ َ ى  ْفَْفِض   َِّتف َهةَفْنَ ة ِ يلَلة َ ن  َّلة ِهن لا  َرلْفء  َ ِ   

 . (3) َعةِ ِاينَ 
ف للل    َفْفَض   ا َق ََّ لللَو   َّتِلللف َنتَلللَ    فرللله  َ ن لللْم َ اَل َتْفتَللل     َعفَلللى   :  يضلللةا ت  للله تعلللة ى َيلللة تَلللْ ِم  ْ خ 

 . (4) ِفه    َخةِ ِفينَ َ ْ َهةِفن ْم َ َت قَ 
 صلللي  هلل تهلللةفك  تعلللة ى  فض   قللل م هلللأن هةفنللللة  هلللةفك  يللللة  هلللف اهةفنلللو   فض : وجةةةل الد لةةةة

 .اق  و
                                                           

 .ط   ف   اعف و .46-3/46صلل  تح   هةفي:   ظف   حة ظ  هن حجف:  فهيت   اق م ع ي   اةء ت      عرفين (1)
 .17هيةء آيو   في  ف  (2)
 .17  في  ف هيةء آيو  (3)
  .17  في   اةإل ي آيو  (4)
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 ان هفنةتلة    ي يلو  ن  هلل خصللة هة ع يل  الن  ف هيلةء  هتل  ء الن  لي  ة  هلف هيم عفيله    لقم   لى  ل ط 
فيه    قم ناة عةش  ف فحةهلة آا زنفية  آا عالف ن عفيه    قم   ى يحيى عفيه    قم   ى عي ى ع

 . افيم عفيلم    قم

  يله صلفى  تل   ال رلهف ا ضلع  يله الة  ف هيلةء   لن ته  ف هيلةء  ه تله   اقل م   هيلت)يق ا  هن عهةم 
 .(1) ( افك  يه تةم     هف

عقيلل ي   ا للفاين  اعجللزي  ة للف ء    اعللف   تانلل  انة للو   قلل م    ا للج   فتصللى هأ لللة تلل خا  للف -2
حيث  ن  هلل تهةفك  تعلة ى  ختلةف  ن ينل ن  ة لف ء هف ل   ة   نلفيم صلفى  هلل عفيله   لفم الن انلو   لى 

. ه   هقعلو   اهةفنلوذ فض   ق م  ف   ا ج   فتصى  ين ن  صقا  فحةضف    اةضف  تق يف ا  ا ز لو هل
لَن  ْ َاْ لِجِ   ْ َحلَف ِم ِ  َلى  ْ َاْ لِجِ   َفْتَصلى   َّلِذي    ْهَحةَن   َِّذي َ ْ َفى ِهَعْهِ ِه َ ْيقا   :تةا تعة ى ا 

َهةَفْنَ ة َحْ َ ه  ِ   ِفَيه  ِاْن آَيةِتَ ة ِ  َّه  ه َ     َِّايع    َهِصيف  
 (2 ). 

تحتللا   قلل م  للف  عقللا  حللم   ا للفاين   علليلم   نللفهم   لل ي ف   لللة هللف : تهفللو   ا للفاين  ف  للى -3
 ذف ظلللا ف للل ا  هلل صلللفى  هلل عفيللله   لللفم   صلللحةهه يت جلللل ن   يللللة  لللف صلللقتلم ا للل  قهفلللو  ف  لللى   تللل

 للف    لل و   عةرللفي  فهعوللو عفللى الل ى  للتو عرللف     للهعو عرللف   فضللت   صللقي  يفللو  ة للف ء    اعللف  
تَلْ  َ لَفى  : رلف ا  يتحل ا ف ل   ة   نلفيم صلفى  هلل عفيله   لفم هلأاف فهلة ف   لى   نعهلو  لف ت  له تعلة ى

ة ف َ  َ ْجِلَك ِ ف    ََّاةء َ َف  َ   َي ََّك ِتْهَفوا َتْفَضلةَهة  َلَ ا  َ ْجلَلَك َرلْطَف  ْ َاْ لِجِ   ْ َحلَف ِم َ َحْيلث  َالَتقَ 
ه ِلللمْ  نَّ   َّللِذيَن   ْ ت لل ْ   ْ ِنتَللةَ  َ َيْعَفا لل َن َ  َّلله   ْ َحلل   ِاللن فَّ للِ َهن ْم َرللْطَفه  َ  ِذ َاللة   فرلله   َ  ن  للت ْم َ َ   لل ْ    ج 

 .  (3) ِهَغةِ ا  َعاَّة َيْعَاف  نَ 
انللو  ن   قلل م  قلل ت انة تلللة    ي يللو هللا ظللا   ا للج   فتصللى ال يع للف تحلل ا   قهفللو عللن   قلل م   للى   

 يحتلا انة لو تةفيخيلو اتايلزي هةعتهلةفه ولة ف ا لج  ه لف .   ى   قهفتين  ولة ف   ا لج ين  وة لث   حلفاين
 . ف  ففض

ولم  :فت ية ف  ا  هلل  ي ا ج   ضع  ف  ففض   الا؟  تةا   ا لج    حلف م   قفلتت: ف تةاذعن  هف  
 .(4) فهع ن   و: نم نةن هي لاة؟ تةا: وم   ا ج   فتصى  تفت:  ي؟   قةا

                                                           

 .م7996 1ط هيف ت   صة ف   ف 744 ص   هف  ن اعجم:    حا ي يةت ت:   ظف(1)
 .7  في  ة ف ء آيو  (2)
 .766  في   هقفي آيو  (3)
 .7719 فتم   ح يث 3/43نتة   ضا   صقي  ف ا ج  انو  – خفجه   هخةفي  ف صحيحه  (4)



5 

 

ناللة  ن   قلل م تعتهللف وة للث   الل ن   اق  للو  للف   عقيلل ي  ة للقايو اللن حيللث انة تلللة   ق  لليو  افتهتلللة 
إ  إلةةث ثةثةةة   تشةةد الرلةةال )يلللة ناللة يقلل ا   ف لل ا صللفى  هلل عفيلله   للفم   وة وللو  للف رلل    فحللةا   

 .(1) (اذمساجد المسجد اللرام، والمسجد األقصث، ومسجدي ه

نف ذ    ا ج   ه  ا اان يعافه هذ  ن ان اقةص    رفيعو  ة قايو  ف ر    فحةا   يه  ن ال يخف  ه
 . هلل  عهة ته    صقي  يه

ن  جه    ال و      ح يث   ضحو  ف  هايو زيةفي   ق م عفى      م  ف نا  ح   لة  إن  اف ذان ه  ذ
ا     قو  ت تع   لفنو  ف     ف   يا ذ ك ان   ارقو  هذ هر    فحةا   يلة اع اة  ف َتجر م  رةفع 

 .(2) ك  ف تحقي  اقةص    رفيعو  تطهي  اف    هلل تعة ى  ف اق  ةته  هي تهذعفى     يو 

 للف حلل يث ايا  للو الل الي    هللف  للك نللةن  ضللا   صللقي  يلله هللأ ي صللقي  ياللة  لل  ه ناللة جللةء ذ  فجللا 
أرض المنشةر والملشةر، أيتةو  : ية ف  ا  هلل    ت لة  لف هيلت   اقل م   قلةا: صفى  هلل عفيه   فم تةا

: اتلة  أرأيةت أنةل لةم نطةق أن نتلمةل إليةل أو نفتيةل:  قة لت فصلوا فيل، فإن الصةة فيةل كةفلص صةةة
 .(3) (ففهدين إليل زيتا يسرج فيل، فإن من أهدى لل كان كمن صلث فيل

 فض  الللهط   لل حف  اقللةم  ف  يللةء    صللة حين  اصللفى  ف هيللةء    للف هط    جلللة    للى يلل م   لل ين  -4
 ن  هلل  لي تح عفلينم   رلةم الن هعل ي  ذيلة اعلة:  ك ف    ة   نفيم صلفى  هلل عفيله   لفم حلين تلةاذتفف 

الللةاهم اف هطللل ن   لللى يللل م   قيةالللوالللن   علللفي  لللةحقا الللن  ذ الللن  تخللل. ش   لللى    لللف ت فجلللة لم    لللةاهم   ذ
 ".   حا   رةم    هيت   اق م  ل   ف جلة    ى ي م   قيةاو
  تزال طائفة )هلة طةإل و ا ص في حين تةا  ت  خصص ف    ة صفى  هلل عفيه   فم  فض   ق م هأن 

ألواء لتث رهم من خالفهم إ  ما أصابهم من قاهرين   يضمن أمتي علث الدين ظاهرين لعدوهم 
 .(4) (لك قالوا يا رسول اهلل وأين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناص بيت المقدسذيفتيهم أمر اهلل وهم ك

 ه  عهي ي عةاف هن "يتجفى  ف  تح جي ش   ا فاين هإافي   صحةهف   جفيا  : تح   ا ي و   اق  و -5
 لك    لتح ذ   هن     ي   يي  هلل   ا ف ا  عالف  هلن   علةص  رلفحهيا هلن ح ل و  اعة  يه خة"   جف ح

     صلللف   عظللليم هالللة يتللل  زى ذ  ولللة ف عالللف هلللن   خطلللة   قحت لللةء هلللل ي ت للل   هقللل  م   خفي لللو   ف رللل ذ  للل
 عظاو   ا ي و   اق  و حيث  عطى   هطفهفك ص في  م  ويقو هف  ف  ى ان   علة  ف تح ي   طةف 

                                                           

 .9/741رفح ا فم ط   ف  حيةء   تف ث   عفهف :  ةاةم      ي  (1)
 .  ف  ة تةء   اصفيو –زيةفي   ق م   احتفو   ف  و رفعيو  تةفيخيو  ية يو   تعيو : عفف جاعو.  :   ظف (2)
 .7641ث فتم   ح ي 7/667نتة   ةتةاو  –  هن اةجه  ف    ه  4/643ف  ه  حا  هن ح ها  ف ا   ه  (3)
 .1/111نفه   ليواف  ف اجاع   ز  إل  ذ   6/149ف  ه  حا  هن ح ها  ف ا   ه  (4)
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  تف تان  عظاو  ة قم    ا فاين  تج ل  ".   عل ي   عافيو"  ا يحيو  عف ت هل  – ة قايو   عقتو 
 .(1)  ج هف  ة  ة ف  إل قم

م  هعل   حلتقا 7711نةن تحفيف   ا ي و   اق  و  ف ا عفى ي    قةإل  صقح    ين  فيل هف  ل و  -6
  وللة ف  قلل  تللم عفللى يلل    افللك   صللة ح     اللة   تحفيللف(م7711 –م 7499)عةاللةا  11صللفيهف   م  حلل  

 .م7161 جم    ين  ي     و 

ن حل ا   قلل م عللفي    لل ف حيللث ه لى    خفي للو   عوالة ف  للفياةن   قلة   ف  يله ه لةء  لل ف   قل ما  قللةم   ذ
ه  ف  فياةن  ت  عافلت   يل  يلو   صللي  يو عفلى تضلفيا   لف ي   علةم   علة اف هتصل يف  ل ف   خفي لو 

 .(2)ا تغفو   ترةهه  ف  ف اةء( عفيه    قم)  ف  ي  ة  فياةن  قة   ف هأ ه   عواة ف  فياةن  

  قل م  ا لج هة  فتصلى ع يل ي تاتلةز هللة علن نيفهلة الن   ال ن    هفل  ن  فخلفى  ن انة و   ضلةإلا 
نف  ن   الللل ي   ا تظلللف  لللي زا  لللف هيلللت   اقللل م    للل جةا ال يللل خا هيلللت ذا للللة الللة.     علللة مذ لللف هللل

ناة جةء  ف ح يث  م حنيم ه ت  ايلو علن  م  لفاو   هة حج    عافي ان هيت   اق م هقا  ة  اق م 
: فضللف  هلل ع لللة ز      هللف صللفى  هلل عفيلله   للفم   لللة  للاعت ف لل ا  هلل صللفى  هلل عفيلله   للفم يقلل ا

 ".نبلذ من أهل من المسجد األقصث بعمرة أو بلجة غفر لل ما تقدم من"

 ف فهط   ا لةج    وقولو   اق  لو ها ة لك   حلج    عالفي حتلى تظلا نفللة   اقص    رفعف : وجل الد ل
حيو نا علةم  لف   إلل ي   ا لفاين  تصلهح الع   قل م احطلةت  ل  يو  لف   ا ة لك    رلعةإلف  ة لقايو 

ه  ففض ذ ن    صللللل تو    صللللليةم   ال لللللتغ ةف    للللل  ن  نف الللللةت ع يللللل ي  خلللللفى  للللللذ ك  ضلللللا  فذ نللللل
 .(3)  اق  و

                                                           

 .م1477ا ر ف ت   فج و   افنيو  رإل ن   ق م  –93صلل    ق م    لةراي ن : عه   هلل ت  ي  ن عةن:   ظف (1)
 .ف  ه  حا   جاةعو ان  صحة    صحةح      ن    ا ة ي   ه  ح يث صحيح (2)
    قةهفي 3  ف   هية ف  ف رف    ت زيع  ط –جلة  رع   ف طين خقا  صي تفن : صة ح ا ع   ه يصيف:  ظف  (3)

 .م7911
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 ياملطلب الثان
 ل نصرتهاذواقعها املعاصر بني انتهاكات مقدساتها وختا

 

 :ا نتهاكات اإلسرائيلية لمدينة القدس وواقعها المعاصر: أو ا 

 حلتقا   ا ي لو  ذا لن   اتتهع  ق تلةنةت  ة ف إليفيو  فق م    ا ج   فتصى   اهةفك يجل    للة هل  ت  
 ة لللف إليفف ع للل اة  تلللتحم   ا ي لللو   اق  لللو  تةإلللل  جللليش  الحلللتقا" ا رلللف  يلللةن"م عفلللى يللل  7941علللةم 

  حتفلة  عةش  يلة   ة  ا  تخفيهةا   تتحات ت  ته   ا ج   فتصى  هف اهلجو هة  قح     ت ه عة لة 
ي تعللفض  لله ذ للجة    ا للج    صللفت حتللى ا هللف صللقح   لل ين  فيلل هف  ضللقا عللن   ضللف    اهللفح   لل

  ا لج   فتصلى   اهلةفك  ف لع   عفلم " ال ف    هجل ف"   خا   ج لف ا.   اف هط ن   خا هةحةت  فتصى
 ة ف إليفف عفى تهو   صخفي  حف    اصةحي  صة ف ا ةتيح  ه  هه   نف    ا لج  حي للة  ال ي   له ع 

 قل   عل  ة ت حيل    ا ي لو "تلةإلقا " ا رلف  يلةن"  تلي  خطل  .  ا لع   اصلفين الن   ل خ ا   لى   ا لج 
نللقم فإللليم  زف إللله   ك ينلل ن  يرلل ذ هلل" ة اق  للو  علل  ة   للن  هفحلللة  هلل  ا   اق  للو   علل  ة   للى  نوللف  اةن  لل

ال اع لى ة لف إليا هل  ن   قل م  "ي تةا ذ ه    ا فإليم  زف ء  فنيةن  ة ف إليفف   " ن في نن  ي ي  ه"
تفللو ح  صلل ف تللف ف ا حي لللة هاصللة في  فف ضللف    ف للطي يو  للف   قلل م   ا"  ال اع للى  فقلل م هلل  ن   لينللا

نلة ه ع ى   لة  ف ضيلم فنم  ج    صحةهلة  اة نيلة  فصلفيين  هة تلة ف صل  فت  لف حي له الة   اتق
 .(1)   اة 3366يقةف  

 :لرق المسجد األقصث

هة  صللل ا   للللى  (  للليم ف هلللةن) يللل عى   حللل    ا لللت ط ين  ف لللتف  ف  فصلللا تلللةم 17/1/7949 لللف 
ف للو  تانللن اللن    صلل ا   للى   احللف   الل ع اةا اللن   عصللةهةت   يل  يللو   اتط  للةحةت   حللفم   ق  للف

ضف م    ةف  يه  ف احة  و  ت ايف   ا ج   ت   تت    يف ن عفى ا ةحو    عو ا له  ال  ن   ال  ط ين    ذ
  عف  حة      ن  ات   هة   ى اختفي   حةء   ا ج   نة ت جفياو ان  نوف   جف إلم  يقاةا هحل   فالو 

 .(2) هح  اق  ةتلة
م هلللةةعقن علللن ضلللم   قللل م   احتفلللو   يللللة   عف لللت علللن 7914 لللف إليفف  لللف علللةم تلللةم  الحلللتقا  ة -

ا حلل ي ة للف إليا   للاحت حي لللة  فيللل   هة لل خ ا   للى   ا للج   فتصللى  للف   قلل م هرللطفيلة عةصللاو 
 فعيللللة     ا ة للللهةت  ياةف لللل ن  يلللللة رللللعةإلف ت ف تيللللو   للللت ز زيو   للللف   اقةهللللا  نفقلللل     ا للللج   ا علللل   

                                                           

 www.sasapost.com/antahakat.mosque  ظف   ا تع  ة ينتف  ف  ة و ه  ت  (1)
 7614 ص  ف م  ع    اا  و  فتصى 1446 – 7941 عت  ء ت  اخةطف  –  ا ج   فتصى   اهةفك :   ظف (2)
 .م1446 –
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تم  ةعقن عن  نترةي     يات  ان    ا   حفم  7917  ف   عةم   تة ف .   يه   اصفين ان    خ ا
  ق  ين يه   ان حةإلط   هف    يات  تحت   ا لج   فتصلى   اهلةفك    لتافت   ح فيلةت   تلف   ت   لى 

 .تص ع خطيف  ف  فه يو  ة قايو   اقصقو  ف  ف   غفهف
حلل    ج يلل ي  ا ي للو   قلل م   نهللفى  ترللاا  ف ضللف تهفلل  تللةم  الحللتقا  ة للف إليفف يف للم  7993 للف  -

اللللن ا لللةحو   ضللل و   غفهيلللو  تهلللل   حفقلللو ج يللل ي الللن  تةاللللو % 74   الللة يعلللة ا  1نلللم 444ا لللةحتلة 
 .ا ت ط ةت خةف  ح      ا ي و

  اتتهع ةجف ء ت تل يلو   ا ي لو   اق  لو عفلى الف    ل ين   اةضليو يجل    للة تةالت ه لح  الة يزيل   -
الن  ف لف   اق  ليو % 14 ي ( 1474 – 7941)ن   لي هطةتلو ه يلو اق  ليو هلين علةاف عفى  فهعلي

ق  ليين حتلى ا  حن الو  ة لف إليفيو طلف   حجلج اتعل  ي   لح  ه يلةت    ذعلن هي تللة  تتخل تت  هجفر 
تعاا عفى تغييف   طلةهع   عفهلف  يللة  تفل    نوة لو    لنة يو  صلة ح   يلل    تعةتل    اق  ليين ه لح  

 ان   اتلةةم ه ح  ه يو ان يعيش خفي   ح  جز   تف  ت   ف  ح  ا نويفي تم تق ي لة  اوقا تق ه يةتلم
  لي اق  لف حل   ةتةالو  14 ك  ف       ت  فخيفي حيث  ق  اة يقلةف  ذت ذ   .يحاا ج  يو  خفى

ا   عللةم  للف   ا ي للو ه لله   رللتف ط   حن اللو  ة للف إليفيو  تللةاتلم   خللا   حلل      اصللط عو  لللة    لله خللق
 .اق  يةا  6611و فنوف ان تةام   غةء ح   ةت قط  1471

  ع ي  ان   ق   ين   ع صفيو  هفزهة  ص  ف تة  ن ضلم  حتقا   ا ي و   اق  و  ص ف  الحتقا  ذا  -
  ق م  تف يم ح      ا ي و  اصة في  ف ضف    ف طي يين  ه ةء   ا ت ط ةت عفيلة  ان وم هل م اإللةت 

م  ضللع اخططللةت ه للةء  ف ف للطي يين  للف   قلل م   رللفتيو هغيللو  جهللةفهم عفللى تللفك الل ي تلم   ا للةزا  علل 
الللن   لللهو % 14 صللل الا  تحقيللل    ارلللف ع  ة لللف إليفف   للللة ي   لللى  ن يصلللا عللل     يلللل    لللف   قللل م 

 .(1) قط ان   عف % 34اقةها     نةن

عفللى  ف ضللف   ضلل و   غفهيللو ي  تةالله  الحللتقا  ة للف إليفف ذيعتهللف ه للةء جلل  ف    صللا   ع صللفي   لل -
ين عز للل هم علللن احللليط ذ ضلللة و   لللى  حللل  ث نةفولللو هة   لللهو  ف لللنةن   اق  للليين   للل ةتطللل ف ا  ية للليةا هةاللل

 يفلللي هرلللنا اتعلللف  عفلللى اعظلللم  1نلللم 144هطللل ا  1441علللةم  اهم ه لللةتلللاللل ي تلم  هللل  جللل  ف ط يلللا 
 .( 2) ي  ف طي ف اق  ف  741تجاعةا  ف طي يةا يقط لة  نوف ان  46 ف ضف   ض و   غفهيو  يعزا 

ا نلا الة يانلن  فح لةظ عفلى  جل  ه  نلن ذ ن   ا  طن   اق  ف ياف هظف ي صعهو  خطيفي  ه  يهل -
ناللة  ن .   اخططللةت  ة للف إليفيو ت لل   تلل في   الل  طن  اللن   صللع  ا  جلتلللة  اقة اتلللة هرللنا  للف ي

تةالللو   ح لللقت   خلللا  ال تلةنلللةت   ي ايلللو  فا لللج   فتصلللى   اهلللةفك   تتحةاللله الللن تهلللا   ا لللت ط  ين   ذ

                                                           

 .ف م  هلل – 1476 حصةإليو   ليإلو  ة قايو   ا يحيو   صفي   ق م    اق  ةت  (1)
 .71جفي ي ح    ع  ي ع    – يفين نتة  .  : ج  ف    صا   ع صفي    عةإلفو    ف طي يو:   ظف (2)
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نق   ه  هه  اةم   اصفين    تق ليم   زالة ف    انلة ف    ا لف ض عفيله نفللة احلة الت  طالم  ةحةته   ذ
 .ه يو  ة قم  ف   ق م ان  ةحيو  ه م   ا ج   فتصى ان  ةحيو  خفى

 :وجب نصرتها القدس قضية أمة: ثانياا 

ي يتعللفض  لجاللو رف للو  صللةهت ذا للة  ي  هللا   قلل م   لل ن     جلل  عفللى  فاتللين   عفهيللو   ة للقايو 
   اق  لةت حيللث  ن  لفطةت  الحلتقا تعاللا عفلى طالم   طللةهع   عفهلف   ة للقاف  ففض   ة  لةن 

 فقلل م  احلل  اعة الللة   تةفيخيللو    حضللةفيو  تصللهح ا ي للو يل  يللو  يجلل  عفللى نللا  فيلل ي   رللفي و  ن 
 للةي هيللت لللة    اللف هطين  للف هيللت   اقلل م   نفتلللة   عللم  هفتاتلل    صللفي   قلل م  للف اح تلللة    قيللةم هزية

رهم مةن   تزال طائفة من أمتي علث الدين ظةاهرين لعةدوهم قةاهرين   يضة" فح يث   رلفيي   اق م 
ببيةت المقةدس : وأين هم؟ قال: لك، قالواذألواء لتث يفتيهم أمر اهلل وهم كخالفهم إ  ما أصابهم من 

 .( 1)"وأكناص بيت المقدس

 ة ا ج   فتصى    ق م  ف  ام   حةجو   ى  ي جل  يايط   فوةم عاة يجفي ان  عاةا هرعو هحقلة 
 .(2) تف ولة   هفلة    تف ترنا  هة و  إل  ة يو   صاو عةف  ف جهي لة

  حللن ع لل اة  قلل ا هللأن  فاللو اللة ز  للت اقصللفي تجللةه   قلل م   ا ي للو   ة  للةن    ا للج   فتصللى   إ  للة هنللا 
ح لل   جلللو  ظف للة يجلل   ن تخصللص  للف جايللع ا  ز للةت   لل  ا   عفهيللو   لل  افت عللو اللن   الل  ف  تأنيلل   ه

  اة يلو  فقلل م  تعزيلز صللا    هفللة  اوفاللة يجلل   ن ال تغيل   طقتللةا علن جايللع  رلف ت  فخهللةف   تفي زي  يللو 
ةا   ة ليةا  ال عن ص ف   صل حةت  ف  لى  فصلحي    اجلقت   عفهيلو  نالة يجل   ن ت ضلع فن ل   عيوذ  ة

 ة قلل م هأهعة هللة   تةفيخيللو .  للف الل لج   تعفلليم   عفهللف   ا ف للف    جللةاعف   اختفللي   تخصصللةت   جةاعيللو
   اةطلة   اعاةفيو  هخصةإلصلة    نة يو    هيإليو يج   ن ت فم  لف ا لةتةت    جغف  يو    وقة يو    عقةإل يو 

عفلل م    ل   للو      لل ن  عفلل م  الجتاللةع     ية للو    عفلل م   تعفلليم   اختف للو  للف   عقيلل ي    تللةفيخ    جغف  يللة    
  ن تللل فم ا لللةتة   ز ايلللة  لللف جايلللع   نفيلللةت   جةاعيلللو    اعةهللل     اللل  فم   عفهيلللو الللع .   ع لللنفيو  نيفهلللة

ي الللن تهلللا   حن الللةت ذ  تفنيلللز عفلللى   جة للل    قلللة   ف  قضللليو   قللل م  ظلللف   نللل ن جايلللع  ةجلللف ء ت   اتخللل
هللو هحقلللة هللف  جللف ء ت اخة  للو  جايللع   قلل   ين   فعللف ي    ا  ويلل       يللو   للف اقلل اتلة  ة للف إليفيو   اتعةت

 .  قة  ن      ف  ة  ة ف

ان   ف ضو    ص الا   ى    ف  ةت   عفيلة  لف  ت فيم ا ة  عن   ق م هاف حا   تعفيم   اختف و  ه ء ا 
يش  ألخطلللةف   تلللف تتلللل    ه لللةء جيلللا ا  نللل   اعلللة  جةاعلللةت  لللف ا لللة  تعفيالللف اتخصلللص  يا لللم 

  ا ي لللو   اق  لللو   ي للللم  لللف خفللل   علللف علللةم عفلللى صلللعي   فالللو  هضلللف في   تحلللفك   جلللة   حاةيتللللة  

                                                           

 .افجع  ةه  – 1/111نفه   ليواف  ف اجاع   ز  إل  ذ   6/149 خفجه  حا  هن ح ها  ف ا   ه  (1)
 .انتهو  ههو – 44 – 46  قايو  ف طين  صلل: ي  ي  قاو.   (2)
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ن  لله ي ال يجل ز تأجيفلله     ال لت نةي عللن   قيلةم هلله  ذ ا  جللو  فخطللةف   تلف تتللل  هة  هل   فاللف   لل
 . الختهةف   حقيقف  ألاو  ا ى   تز الة هقضةيةهة

 ت   هعلل    وقللة ف    عقةإللل ي     جلل   ف  ذ ة ا ي للو .  للتف تيجيو عفهيللو  فلل  ةع عللن   قلل م عفيلللة  ضللع  
 ك ذ  يعللو  فاللو هنللا عاقلللة   تللةفيخف   عيلللة   وقللة ف   ذ جةزهللة   حضللةفي   هللف  اة للو  للف  ع للةتلم  لل

الع ت  طإللو  لو      اذهة  ا  جلو  جف ء ت   احتلا هحقللة   تعفيلو   ا  تلي   اتخةذعفي ة  ن   ةفع ة قة
الاتاف   قالو  لف     حلو    اة  ن  عفيه جق و   افك عه   هلل   ولة ف  لفذه".   ارف ع  ة ف إليفف ض هة

ةيجة  خطو عالا عفهيلو  حاةيلو   قل م الن احلة الت تغييلف ه يتللة   عفهيلو  ت فيغللة الن  1449  و 
 . ت ي هجة هلم افزاو ك زيةفتلة   جهو    ان ث هين  هفلة  فتضةان اعلم    ذ هفلة  فجا 

 ةت ةتيللللةت ج يللللي  هخةصللللو   ف هعللللو    هف ت نلللل الت  ةضللللة يو   افحقللللو هلللللة    اتصللللفو هجللللف إلم  ةهللللة ي 
ةاللت عفيلله   احناللو   ج ةإليللو      يللو ي تذ  جاةعيللو     جللف إلم ضلل   ة  للة يو     تللف تعتهللف  ف للةم   لل

ي ذ  قل م   هفللة   هل    ا طفل    ل ت تلك هرنا   ضح ان خلقا ااةف لةت   حن الو  ة لف إليفيو هحل 
يت جللل    عالللا الللن خق للله عفلللى اقحقلللو تلللة ي   نيلللةن  ة لللف إليفف ها جهللللة  لللف نلللا   احة لللا   قضلللةإليو 

  .(1)  اتةحو

 قلل   وهللت   تللةفيخ  ن   قلل م  للم تلل م  ال   للنة لة   نللم اللن يلل  نةزيللو   للتفهتلة    نللن  للفعةن اللة ي للتف  
ي  ذ ن  فاللو   يلل م هحةجللو   للى تللل. قلل م   يعيلل  ن   يلللة عف هتلللة للنة لة  حلل تلم   الا وللم ي للتف  ن   

  لة هحةجو .  فحقة     ضغي و    الهتعة  عن  ف ة يو   فطاةع ذ     م   زفع   احهو  ف   قف      ه
  ذ   لل ج      لل ة ج لل  ا   حلل  ا   ذهعلل  هلل   للة .   للى حلل   ةيوللةف   تنللفيم  ال تاللةء   للى   عقيلل ي    لل طن

: صللفى  هلل عفيلله   للفمتللةا ف لل ا  هلل . ا لله عضلل  تلل  عف  لله  للةإلف  فعضللةء هللة حاى     لللف  رللتنى
ن مع العسر يسراا "  .(2)"النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وا 

  خق للةت  تلل ع    عللة م  ذ ن   قلل م تلل ع    عللة اين   عفهللف   ة للقاف  فتضللةان  ت حيلل    نفاللو    هلل
ي  ين ن؟ ذ ك  اة   ذ   م تنن   ق م    ا ج   فتصى حة ز ا  ذ  ذ . هفلة زيةفتلة    تضةان اعلة  اع  

  اة ت طن  يلة  إ ه يت طن ذ  اة فحا ع لة  إ ه يفحا عن   عة م  جاع    ذ ذ ة ق م تحتضن    قم   إ
ك  ن    ظلفي   لى   ا لتقها ال رل.     ق     قم  ف   ق م   ق   ف   عة م  جاع  يضةا ذ ف   عة م  جاع    ذ 

  ن  ي جلل  الالة نلةن .  ف   لة ت تا  ان اه    ةياةن   ف  خ هحتايو   تطل ف   ة طلق    لى  فالةم
  ذ   نهيلف ا ال يانلن  ن ي تقلا الن افحفلو   خيلةا     نلف   لى افحفلو     تلع    تطهيل   ال  حجاه صغيف ا 

                                                           

 7631:  794 – 796م صلا ر ف ت   فج و   افنيو  رإل ن   ق :   ق م    لةراي ن :ن عةن ت  ي   هلل عه  :  ظف (1)
 .م 1477/ هل

 .416صلل 3  –ف  ه   حةنم  ف   ا ت فك عفى   صحيحين  (2)
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 للتهقى آاللةا .  فاللة ف    ضللةا    ت للة ف اللن  جللا تحقيلل صللةحهه  ياللةن عايلل    عتقللة  ف  للخ هحتايللو 
 فاللو  للةهحو  للف   خيللةا اللة  للم تتحلل ا   للى ااةف للةت    عللةا تعلليش  للف عقلل ا    لل م  تفلل    ف للف   

ال   للتتح ا نللا   جللل     للى نفاللةت ت للهح  للف   للل  ء     تعلل م عفللى  -ال  للاح  هلل -   اا  للةت    ذ
 .(1) طح   اةء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .  افجع  ةه 791  ق م    لةراي ن صلل:    ظف (1)
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 املبحث الثاني
 يف زيارة القدس بني اإلباحة والتحريمحرب الفتاوى 

 

اللللع   تطلللل ف ت   اتقحقللللو   للللى اللللة يجللللفى   يلللل م عفللللى  فض  ة للللف ء    اعللللف    اللللة يضللللافه  ةحللللتقا 
 ة لللف إليفف الللن تق للليم   ا لللج   فتصلللى زاة لللةا  انة لللةا هعللل   ن ح لللف  ف  لللة  تحتللله  نلللفف  التتحةالللةت 

  ا ي و   اق  و   ذ ف نلة ان  نة لة    هع   ن ه  . ه ح ف  ف  ة  ان تحت   ةنقتةت فه  هه ان   ته
ق  لليين  ي هغللف تأنيلل  اع للى  ن   قلل م    ا للج   فتصللى  ي للت تضلليو  ف للطي يو  حلل هة   ذ اللة هللف ا  

 فنلللم   ت لللةاا هلللهعض   حلللف ك ه لللة    ه لللةك   صلللفي   قللل م تضللليو  فالللو  ة لللقايو    عفهيلللو جاعلللةء  
   تة ى   تف ص فت ااخف ا    تف تهةي ت هين  هةحو   زيةفي  هين    ا ج   فتصى   اهةفك  ال  ن حف  

تحفيالة    قل م تقهلع تحلت  الحلتقا   صلا  فالف   لى حلْ    تخل ين    تجلفيح    تطلة ا عفلى   عفالةء 
   جةهلا   ا تلف    علة م  ة و   علةافَّ    فاف صةح     ية و  صةح    هقر ذ   فا ةء   صهح ي تف  ف ه

  حلز    للة  جللةت  ظلف  لف   زيلةفي  فاف  ختقي ال خقي   صهح ه ةك  ف  اختف و   صهح  فاف  
 ك ي هغف   تأني  عفى تضيو الاو  هف  ن  ها  الختصةص    ارلتغفين هلة عفم ذ اع نا . ان ع الة
. يا    قلللفصلل   تأ  اقةصلل   هيللةن  ف  للى  هيللةن رللفعيو   زيللةفي اللن خللقا ضللهط   ضلل  هط  م  رللفعف هلل

  ذن يصلل ف ف يللةا رللفعيةا تأصلليفيةا  قليللةا اللن اجاللع    قلله  ة للقاف   لل   ف  ي لللف   جلل ا  للف هلل  للفى  
  ا ضللل ع  يغفللل    هلللة   الللةم  الخلللتقي  ته لللف ارلللف عيو   زيلللةفي ه ضللل ح هةف  لللو   رلللفعيو    اصلللة ح 

ج اةع  فاو   قل  ف   افعيو ان   نتة    نفيم      و    ه يو   ق  يو     عفيو    تقفيفيو   عا   صحةهو   ذ
 هيلةن   اقةصل    رلفعيو  الف    هلل تهلةفك  تعلة ى  لف       صل  ذ    عفف   حلض نلا رلهلو تولةف  لف هل

جاعلللت    لللو   اجيلللزين  فزيلللةفي اقةصللل هة  ضللل  هطلة    االللة عين هحلللث     ذ الللن ه لللة   لللف هلللاق  لللةته 
 .ف ت اقةص هم هةختصةف فنم  ن   ا ض ع ت  ينت   يه اجف  ت  تفقى  يه احةض
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 املطلب األول
 مشروعية اجمليزين للزيارة مقاصدها وضوابطها

 
هذ    ف ي زيةفي   ق م    صقي  ف   ا ج   فتصى   اهةفك  هاة تحت  الحتقا    اهيت    صحة   يَّ 

 حاةيلو   ا ي لو الن  ف   ة تلة    رف ء ان احقتلة   عم  تتصة هة  اا زفي  ها   ق م    اف هطين  يله 
 .ا ج   فتصى   اهةفك ف   تلةنلة     تل ي

  لتع ت هلةهلل تعلة ى  يله عفلى     "  لف هحلث  له علن   زيلةفي  (1)عفف جاعو ا تلف اصلف    لةه . تةا  
  ذ فقلل م   رللفيي  هللف  علل ى تحللفيم زيةفتلللة  يللو  للف   تللةفيخ  ة للقاف   حللض  نهللف  فر . عظللم ه عللو

ف تللةفيخلم   ط يللا  للف   عقتللو اللع   اق  للةت    تللف  هللو   تللف  للم يعف لللة   ا للفا ن عهلذ  حتفلت تفللك  فن
  عفلى  هلل ذاهي ةا  ن   ق ا هتحفيم زيةفتللة  لف حلةا  حتق للة الن   نل "  رنت  ن تضيع   ق م ه ههلة

  ن  لف ذ لك هل اةا  اقةصل    رلفيعو  الف    هلل تعلة ى    ن   وةهلت   تعة ى  ف   ه صفى  هلل عفيه   لفم
أي   يفو نة ت  ني اة نةن    لهيا   يللة  هل  اطفل   ط لف عفهلف  نالة هل   ن زيةفي   ق م   رفيي ه

 ".اطف   ي ف  رفعف
 :األدلة اآلتية يوقد أورد أصلاب هذا الرأ

 ف    صلللا   للله   جهللين  ة ا ي لللو اعز  لللو علللن احيطلللة    ف لللطي ف هجللل ى ن   تللع   قللل م  آلن ي للل : أو ا 
طين اللن نيللف   قلل م  فلل خ ا   يلللة      صللقي  للف فهللا  ف لل  ع صللفي    حلل  جز   ع للنفيو  ا للع   إلللم 

  ا لللج    للل و اللن   صلللقي  للف  ا للج   فتصلللى هللا  الحلللتقا يا للع الللن نللةن عالللفه  تللا الللن خا للين 
الن  فخيلفي ا لع     لةء  يحلة ا تق ليم   ا لج  زاة لةا  انة لةا  ا لع  خل ا   ا لج    آل  لو فتصى   ف 

  ذ  ف   اقةها  اح  عصةهةت   اتطف ين ه خ  ه  ف ه    ةعو    ةهعو صهةحةا  حتى   عةرفي     صي
تةاللو   صللف  ت   تفا  يللو     للت  ى عفللى ا للةتيح  هلل     فتصللى  ضللة و   للى    تللت هلل عم اللن   جلليش   ذ

 .م7941 حتقا   ا ي و   اق  و عةم  ذهة    اغةفهو   اغف  ا 

  عللف       ا للفاين  للف   فحللةا  فا للج   فتصللى اللن نللا انللةن  لل  ء اللن    نفلله يانلل   جلل   رلل ر ذهلل
  عة م  جاع  نا ان ي تطيع    صل ا هلأي طفيقلو نة لت  فا ي لو   اق  لو  في علا  ف تل ي هجة ل   هلا 

  اقصل  حل يث   ف ل ا صلفى  هلل عفيله   لفم  ن   ا لج   فتصلى ذ هل.   ق م  ع م عز للة علن   علة م
ا زيةفتلة  عظم و      صقي  يلة عفى  ض   ان   ا ةج    وقوو   تف ان رأ لة  ن تر    فحةا   يلة

نف  هلل  عهة تله    صلقي ذ    ا ج   ه  ا اان يعالفه هلذ  ن ان اقةص    رفيعو  ة قايو  ن ال يخف  ه

                                                           

 .3 ف  و رفعيو تةفيخيو  ية يو   تعيو صلل –زيةفي   ق م   احتفو  –عفف جاعو .  .  (1)
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المسةةةجد اللةةةرام ومسةةةجدي     تشةةةد الرلةةةال إ  إلةةةث ثةثةةةة مسةةةاجد" يللله تلللةا صلللفى  هلل عفيللله   لللفم 
زيللةفي   قلل م عفللى   لل   م  للف نللا  ح   لللة  فللم ي يلل    ت هيلله   ضللح عفللى  هايللو ذ هل (1)"والمسةةجد األقصةةث

 للم يللف   للص عفللى تقييلل ه       فحللةا  للف حة للو  الحللتقا    ع الله   فصللا  للف  فرلليةء  ةهةحللو اللةرلل
   اقلفف  لف عفللم  صل ا    قله  ن  فاللف   اطفل  يقتضللف عال م  فالةن    انللةن   فرلخةص   فحلل  ا  

 .يج ز تقيي    اطف   ال تخصيص   عةم  ال ه  يا  ال   ه عفى  طقته حتى يأتف اة يقي ه 

 .  ف ع م   زيةفي  فق م    صقي  ف   ا ج   فتصى تعطيا فاف  ه ي  تقيي    اطف   تحفيم   اهةح
 صفى   اق  و  يفو  ة ف ء    اعف     ف  ا   نفيم احا  صفى  هلل عفيه   فم جةء   ى   ا ي و : ثانياا 

تةا  ن آيةت تفآ يو  ز ت عفى   ف  ا  (2)ةا هةف هيةء ها ه ةك ان   عفاةء ف   ا ج   فتصى  اةا
َ  ْ َأْا َاْن َ ْفَ ْفَ ة ِان َتْهِفَك ِان  : صفى  هلل عفيه   فم  ف   ق م نق  ه تعة ى  ف   في   زخفي

ِفَ ة َ َجَعْفَ ة ِان    ِن   فَّْحَاِن آِ َلوا ي ْعَه   نَ   ت عفى   ف  ا صفى  هلل عفيه ه  آليو  ز ذ ل (3 ) ف   
ال نيي  ي أا     فم  يفو  ة ف ء    اعف    ف   ق  ين ذم ع  اة نةن اجتاعةا اع  ف هيةء جايعةا   ذ

 .لم  ال  ف   ا ج   فتصى يلم؟  اة  جتاع  يان تهفه   ال   ه اجتاع 
 م هعلل   ن خفصلل هة  للك    تللت نة للت   تعللو تحللت  لليطفي   حللتقا    للفم   اجللذعفاللةا هللأن   قلل م  للف 

  ا فا ن  عفه تل  ي  للم  يق ال ن هزيلةفي   قل م    صلقي  لف   ا لج   ذ  ال يأخذان حنم   ف اةن   فاة
  فتصى تأ ي ةا هة  هف   نفيم؟

َن  ْ َاْ ِجِ   ْ َحَف ِم ِ َ ى  ْ َاْ ِجِ   َفْتَصى   : تةا تعة ى  َِّذي   ْهَحةَن   َِّذي َ ْ َفى ِهَعْهِ ِه َ ْيقا ا 
َهةَفْنَ ة َحْ َ ه  ِ   ِفَيه  ِاْن آَيةِتَ ة ِ  َّه  ه َ     َِّايع    َهِصيف  

 (4). 
زيةفي   ف  ا صفى  هلل عفيه   فم  انو   خ  ه هلة  ف عافي   قضةء  طةي ح ا   نعهو  نة ت : ثالثاا 

 للف نللا انللةن اللع   تللع    ال يتعةاللا   ا للفا نذانللو ال تللز ا هللين يلل ي   ن للةف   للم يللتم  تحلللة هعلل   فاللة
   ا ج   فتصى ه  م   ا ط ؟ 

عاةفهللة هة رللعةإلف  للةت  هللف تحللت  لليطفي  فعلل  ء  زيةف  ن  هلل تهللةفك  تعللة ى جعللا  خلل ا   اق  تلللة   ذ
ان    لة   لى آخفهلة "   في    تح"عة ى   في نةافو هف ه  فاو   احا يو  أ زا  هلل تذ ة قايو ص و ه

عاةفهة  هف تحت  فطةت   ارفنين  وهةتةا  ف رأن تضيو   ح يهيو   ت ف نةن ج هفهة زيةفي   اق  ةت   ذ

                                                           

 . ه  تخفيجه (1)
  ية    طن :   ق م  اة خصلة ان انةن    ز ا  ف آيةت   قفآن   نفيم ا تع: اةهف خضيف.   ظف هحث   (2)

www.alwatanvoice.com/content/print. 
 .66  في   زخفي آيو  (3)
 .7  في  ة ف ء آيو  (4)
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 للك ع    للة   ضللحةا عفللى  اتوللةا   ا للفاين فاللف  هلل تعللة ى   رللةه  ا عفللى ذ ينلل ن  حلل    ا للفاين  يلللة 
 .(1) ف    اهفف تذ ختق لم عن   يل    ف   عصيةن   ختقي  فع

جةء ت نيف ": حيث تةا"  قه    يفي" ف نتةهه  –ه  هلل فحا –احا    غز  ف .   اع ى    ذ  ن  ه
عفى     يعة   ن هعزالم ي ف زيةفي   ا ج    حف م ه  يو  افحفو اتايزي  ف تةفيخ  ع تلم      ا فاين 

ين طف    ا لة هةفام  ح فه    حيث   تقف هلم     ى؟  ظفت حة و   حف  تةإلاو ذ هم     خ ا انو 
 ه   ظف ي؟ذت  ف عن  تيجو حة او؟  نيي ي   ن   عافي  ف ههي لم  هين تفيش   م 

    ك   ا ر    تف ف ح    ا فاين  ف    ء   ذ آ ه   فم  ف   هل  ن    هف صفى  هلل عفيه:     ج  
ع ه   يحتنف   قيةم عفيه   يان ه   ص   عهة تلم   ذ لةم   ارفنين  ن   ا ج    حف م  يم افنةا  قهيا 

 .(2) (.. نذ هف هيم     حج   يه   ج  عفى نا ان هفغه    ل  ايف ث   خفيا
زيةفي "حا ي زتز    ف تصفيح جفف هع   ن .  هة فج ع   ى اة تة ه  زيف  ف تةي  ف ه   اصف  

    قم  ن يعتاف  اعه عرفي آالي ان  ف      هف عفيه   صقي ) قةا "   ق م هين   تأيي     ف ض
  ن  فص ةم نة ت ا ص هو ح ا  ف ي  ن ةف تفيش  ك ذ  ا فاين  عفى   فنم ان  ن انو نة ت حي 

  نعهو  لا نةن    هف صفى  هلل عفيه   فم يفي   ن يعتفي ه يطفي   ارفنين عفى   ا ج    حف م 
 ف زيةفي   ا ج  قط  ن يان    ح   ة قاف  هرفعيو  فص ةم   ا ص هو ح ا   نعهو؟  ق   ف    

 ك  هف  ف  عفى ان يعةفض ن زيةفي ذ  حف م    ط  ي ح ا   نعهو     عف هين   ص ة    اف ي   ف 
 .(3) (  ا ج   فتصى   ي م هحجو   ه تحت  الحتقا   صلي  ف

 عق   ط يفو حيث  تحت  الحتقا   صفيهف      ت  ق م  تعت تها  الحتقا  ة ف إليفف : رابعاا 
هل  تتف   اة يزي  عفى  هعين    ةا ان   ا فاين  طف     هفلة 691 قطت   ف ي    صفيهين   و 

   ت     عفى   هي ت   ن ةهة   اق  يين   ا فاين    ت ط  هة  طفه   ان    صةفى   ق  م   يلة 
تحت  فطو  الحتقا   صفيهف   فف ضف   فاقك ناة ي عا   يل     ي م  ف هي ت   اق  يين  ظفت 

تف هو ت عين عةاةا وم  تحلة  هلل عفى ي     ةصف صقح    ين  في هف  عة ت   ق م   ى   ا فاين عةم 
ان   عفاةء   إلاو  ك ذهل  أين    تة ى هتحفيم زيةفتلة عفى   ا فاين  ف تفك    تفي؟  نةن    461

 ف  تفي  يلة  نيفهم ا   ة لاالء ز ف هة   تف   هن تيايو   ا فاين نة عز هن عه     قم   ه  حةا    غز  
 ت علة تحت  الحتقا   صفيهف ها هقيت زيةف تلم ات  صفو   ى   ق م  تعةاف   اع   زيةفي نأ لة   ج  

اق  ةتلة  ف عفى  عفه     عف  ف ف ع حف  تفنه عفى  فاو  ة قايو  هحيث  م تخا  ن ةإلف يت ة   
 ز فهة  ف تفك  فو ةء   نهةف ان عفاةء   ا فاين نف  هلل تعة ى  ذه فهةاهيو اان يعتفك    تفي   صفي

 اافخيلم   قلةإللم  اح ويلم     يةإللم  صة حيلم جاةعةت      جة   ج   ة    ف   ا  ا لم ان نةن 
                                                           

 .افجع  ةه  19زيةفي   ق م  صلل: عفف جاعو.   (1)
 .  ف   قفم – 316 قه    يفي صلل: احا    غز  ف.   (2)
 .م11/6/1474جفي ي  فهف م هتةفيخ  (3)
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يةهةا  ا لم ان جة ف هيت   اق م  ه   ف ي    صفيهيين  ذيتف     يلة  طفط رف نةهن عفهف    هةهةا   ذ
 ف   ا ج   فتصى نة عقاو  هف   اظ ف  هط  هن   ج زي فحاه     اةف ي ف  ا لم ان نةن ي فم

 .(1) هلل  نيفه ان   عفاةء  ف تفك    تفي
 ف   عصف   ح يث  فم   اع  تة ى تحفم   عفهيو خضعت  قحتقا  فج هف ناة  ن نويف ان     ا 

عةاةا  734   ف  ف  نوف ان  جز إلف اوقا خضعت  قحتقا ه   هق   هف تحت  الحتقا نةذزيةفي ه
اصف    رةم  اوفلة   م   اع  ح  ا ان   عفاةء حفم  خ  لة عفى نيف   جز إلفيين ه ه   حتق لة 

  ج    يطفي  الحتقا هة ق ي عفى اق  ةت ة ال يع ف  ال قطةع عن .  نيفهة ان هق    عف     ا فاين
    عةء ذناة ي عى  صحة    ف ي   ف  ض  فزيةفي  هف تحت  الحتقا  لهيت  هلل  ت  ه  حفاه  

 اف  هلل هزيةفي هيته    صقي  ذهأحنةم  ة  ي اة   زا  هلل هلة ان  فطةن يص  ن هلة عهة   هلل عن ت  ي
 . ف ت  ه
عق  هةهةا  فاحتفين هل ي ذ  نة ت ذزيةفي   ق م    ا ج   فتصى يانن  ن تن ن تطهيعةا  : خامساا 

 ت ةتيةت تجةفيو     تتصة يو      تواةفيو     يةحيو اعلم  اة   زيةفي نا فاين  فصقي  ف   ا ج  
    ج  ا ف ض عفى نا ذ فتصى   اهةفك ه يو  العتنةي    فهةط  يه   عم صا    ها   ق م  ل

ة حو   ها  عاه     ظف  ف اصا تطيع   َهَ يلف  ع   جايع   عققء  ن زيةفي    جين    ع ةيو هه 
ي  ن  عفيه زعاةء ذ    اع ى   ذاعه  هةا عه  ي ت  عتف  ةا هة  جةن  ضقا عن  ن تن ن تطهيذ  ذ قة

ي نةن   إلاةا ي ة ي عفى   عف  ذ   –فحالم  هلل  –  ق م  عفاةإللم نة  نت ف  يصا   ح ي ف 
 ن زية ي    جين  ي ت )   ا فاين  زيةفي   ق م   رفيي  يف  عفى ان يا علة هعهةفته   ارل في 

 ال رك  ن نقم  ها   ق م اق م عفى نقم نيفهم ع     تعةفض  فن   حنم عفى (  عتف  ةا هة  جةن
   رفء  فع عن تص فه  هم  نوف   ا فاين تص ف ا  قضةيةهم  ها الم  ال   ت  ج  هم  تح يةت

نةن  لة  نهف  فق م  ا فاين هم  ت   جتاعت نفاتلم عفى   جزم هأن اقةطعو  ذ  ها   قة صا  هم
  ن   ق م  ن تحفف هة اقةطعو   ن ي ك  نق لة  وف  فهف عفيلة  نة ت  عظم ه يو اجة يو  فصلةي و 

 ن ه   زيةفي عهة ي  رعيفي   قايو ذإ  في   ظلف  لة  ها هف تحتة    ى عين تفى  ت م ت عى    ن هه
 ال يانن  ن ت  خلة ا  تي  ية يو    إللة  تا ع   ا فاين ان  ت تطيع ت ي عفى  جه  ففض  ن

ي   ف ض   جايعةا    ت ى   ازع او هتحفيم ر    فحةا   يلة تحت  ةحتقا   ن ذحزهيو     تة ى رة
   ةع عن  ف  هيا  هلل ه ةك  ةفتةا هين زيةفي   ق م   رفيي    ا ج   فتصى   تف هف فهةط 

 تعظيم  رعةإلف  هلل هة ذة  تج ي   فعل  اع  هلل  ف   قةا ج هة  ف يف  تأني  عفى ح    ا فاين  يل
طقع عفى اعة ةي  حيةء  ف يةحو    ي يو  ف از ف تلة   ذ  هفلة   عم  اا زفي  صا  هم هإعاةفهة   ذ

حيةء   تةفيخف   تنويف         ا فاين  تنويي  فحض ف  ة قاف    عفهف  يلة   ذ عةش التتصة هة   ذ

                                                           

 . ار  –اجاع   فغو   عفهيو  14 – 7/17يو   ققإل    ج هفيو  ف تةفيخ   صة ح: احا  هن ط   ن   صة حف (1)
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 هين   تطهيع اع  الحتقا هةالعتف ي   ي يفي  عز لةذتل ي هة  تح   فع     ت  احة الف تة لة   ذ رةا 
   اح  آوةف هليا ته عفى   اق  ةت    رفعيو احة الت  تل ي هة  طام ه يتلة   عفهيو   ة قايو 

 .(1) نفي    عا  ة قاف    عفهفذ     و ان  جف إلاه
ةي و  زيةفي   ق م  إ ه  يم ان   تطهيع  ف رفء   حص ا عفى تأريفي   ف إليفيو ان   صل: سادساا 

ان   تعة ن اع   يل         عم  لم  عفايةا      يةا    ال يةا  –    ضإليا  –ف ه ال يرتاا عفى رفء 
ها طف    تأريفي ا لم ه  هاوةهو   تعةاا اع ناة ال يع  رنقا ان  رنةا  العتف ي هلم    ه   تلم  

انة    تأريفي  ذ   ق ا هأن اجف   خ. يةته  ف ص ا   ى تعظيم   اق  ةت    ح ةظ عفيلة    تع هاعطيةته   ذ
 نقم نفي  عن    قه  ة قاف  هعي  عن ه :  ة ف إليفيو  زيةفي   ق م   رفيي حف م  ال يج ز

  رفعيو   ا تقفي   ات   عفيلة   تف تاصا اقةص    رفيعو  ة قايو  ات ةتصو اع  فحنةم 
   ا    ذخ ا   ا فاين   ى  يةف نيف   ا فاين  رتى  فنف ض    ي يو      ي يو   اعتهفي   ارف عيو  
ي عق   ه  قةء   ا فاين  ه  هة نةافو  ف    قه ذ  ال تجةفي    إلاةن هة م  اه    ال ت  عفى     لم

 اتجةها   نيفهم  ف حة و   حف      فم ة قاف تا م  تأصيا   عقتةت      يو هين   ا فاين 
ان تجةفهم اوا  ذي تففه عاف هن   خطة  فضف  هلل ع ه ع  اة  اف  ن ياخذ اه     اعةافو هة اوا   

 ك ان  ةتف ف ه خ ا   ا فاين  هق    حف      رف ط ذ  ه ان تجةف ة اع اة يتضا ه ذاة يأخ
جاةع   صحةهو عفى ته ا  ف  هلل ع ه  اة  ك هع م   نةفهم عفى عاف فضذ  ن ةء    ع ضف إلهلم   ذ

ان   نتة       و ان نيف  ن ين ن ه  فحنةم   افعيو هةف  و   رفعيو ذ ل صفه عفاةء  فاو   قلةاهة 
هة ع    جفى عفيلة عاا   ا فاين  ف ةا  خف ةا عهف  فعصةف  ك اقتضيةا  قعتف ي ذرفء ان 

  عتهف هة ص في ان ص ف    فاصةف  ف عقتةتلم  تعةاقتلم  تجةف تلم اع  يةف نيف   ا فاين
فضف  هلل  ةاةم  هف ح ي و  ذ ةاةم احا  هن   ح ن   ريهة ف تفاي ت  عق     ال تإلاةن   ارف عو

 .(2) (هة   يان  خا  فض   حف  ا تأا ةا  فتجةفي)  حف    اةه  ع لاة هة   ف  خ ا   ا فم   ف
ن  ه  ال ذ  هيت   حف م  زيةفته  أه    ة ن    هف صفى  هلل عفيه   فم ان   ارفنين  ف  خ اذ ت    تأ

هرف طلم    تع اعلم عق   فاةن  ف   ح يهيو اع اة  يه ان   رف ط   اجح و  اع اة هم عفيه ان 
خف    هفلة ا لة   ف   ا   لم  حق تلم   م ن  ف  ال تيقء   ظفم   هير  عفى  ف ضف   ا فاين هانو   ذ

ى  هلل عفيه   فم هرفعيو نيةن   ظفم    ن ف    رفك  ال     صفح  عتف  ةا ان    هف صفذينن ه
 ن هة  خ ا  نةن ر ليةا هف ذ  ع ى  ن   تأريفي  تف ف نتةهف  اة  ال تإل. هةعت  إللم عفى   ا فاين

ان تةها ن   ارفنين  ف  خ ا انو ر ةهو  أه   عفيه  ال  ن ي خفلة ذ ع ى هةطفو فن    هف   تة
 .نفم  هلل  جله –هف طة    نتهلة  ي  ة عفف هن    ك اعةه ي نتةهوذ  تع   ه

                                                           

 .  افجع  ةه 319زيةفي   ق م صلل: عفف جاعو.  . :   ظف (1)
 .  ط     ف   اتح ي  ف رف797صلل     ي    صغيف :   ريهة ف   ح ن هن احا   ةاةم(2)
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  ق م   رفيي نف عرف ت ان   عفاةء    قة ي    صة حين اان ز ف   ذةفيخ    تف جم ه ت  ح فت نت    ت
 .   ا ج   فتصى تحت  الحتقا   صفيهف    ء ها   قو  الحتقا    ه   ه

هل ريخ   حة ظ  644   فنف ت ا     ي ةه في  هةه   ةاةم   ز ه   ه    اظ ف  عي  هن  لا هن اح
 ةا ان    ف جو هة زيةفي اع ذ ه   حةنم   صة ح   ف    ين ز نف   ذ هن ع ةنف ت  ز ف   ق م هع   ن  خ

 ك  عتف  ةا ذ  لم نة    احتفين  نويف ان  يةف   ا فاين  نةن   ا فا ن  ف حف  اعلم   م يع  
 ةا ان    ف ج  ز فه  عة    ى ذ  ف    ين  ه   ذ  اق م  أخ  طف  زيةفي   هيت) :هةالحتقا تةا

 .(1) ( ار 
زيةفي   ق م  هف تحت  الحتقا نهةف   عفاةء   ها   ف ي     نف    قة ي  ف   عة اين    ير : سابعاا 

احا   عي  فاضةن   ه طف . يخ  رنة .     زيةفي  ا لم ان    ع ع لة  عفهف   ة قاف  ا لم ان  ير 
تهية ه  ن    خ اة ت   ص عفيه هيةن  هلل  ف احنم :   ف   ا فاين ان يجفا  ن يق ا   ة) :ي تةاذ  

 ة ىي ت  تاذ  ه ة   يه ف  ا  هلل صفى  هلل عفيه   فم  ف  حة يوه   صحيحو ه ه   الحتقا    اة ت  
ق م   عتهف  ن ان يقي خفي تحفيم زيةفي       ت نف عفى..(  هيان عفى   ا ج   فتصى  اة ح  ه

 .(2)ي تل ي   اقة او  ا ع تحفيف  فتصىان ي تف ها ع   زيةفي 
ي  رةف عفى  ضيفو   ريخ ذ  هيره عه   هلل هن .  ضيفو   ريخ   عة م   جفيا    ير    زيةفي  يضة  ان

 فصا ج  ز : )تحت  الحتقا   صلي  ف  تةا  ه  صةا  هف  فتصى   حهي    ج في هزيةفي   ا ج  
ا  ضيفو ا تف   ق م أ  عقا  ا عفاةء  ف طين أ  اصة ح    اقةص     زيةفي  إن هقيت  ف ايز ن   

 ع ت ة  ر    فحةا : "  ى   ا ج   فتصى    ق م  تةاي   تى هر    فحةا ذ  ريخ احا  ح ين   
  تف تة ى   عتهف    "  ح    ق م   فتصى تةإلاو هف  ع ي   تف تيجيو  نا ان ي تطيع    ص ا   يلة

ص فت ان عفاةء   ا فاين  تحفم زيةفي   ق م   فتصى  ف    تت   ف هن  إ لة ال ت ت     ى  ي     
ه    تة ى اة هف  ال  جلةت  ظف      تع  ن    ص ص   رفعيو نفلة ذه"رفعف    ا طقف   ضةي 

 .(3)تتظة ف عفى  صفي   ق م   فتصى
زيةفي   ق م  هف تحت  الحتقا     ع ي  نا ان ي تطيع   جاةع عفاةء  فاو عفى ارف عيو :ثامناا 

   ص ا  فا ج   فتصى خةصو اان يحاف ن ج  يةت نيف  ف طي يو  ف   عة م   عفهف   ة قاف 
ه     ا اوا   ا  التحة   ف ف هف ذين يحاف ن ج  يةت هذ   واألقليات المسلمة في دول أوروبا

 ا   عة م  تان لم ان    ص ا   ى   ق م هل ي   صقي  ف   ا ج    فافينتين    تف  ية  نيفهة ان  

                                                           

 .ط   ف    نف 9/6346   ةهغيو   ط:  هن     يم (1)
 :ضةن   ي طف عفى ف هطاحا  فا. خطهو نةافو   ضيفو   (2)

www.youtube.com/watch?v=hbp90Q-xnri&feature=youtube. 
 .م1/1/1473هة ق م هتةفيخ  ء ت ى   ف  ة تة (3)
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يحة ا طف هم ان  ط لم  ه م اق  ةت ة  فتصى  اا زفي  ها   ق م    تضةان اعلم ض  ان 
 .تصى   اهةفك ة قايو    ا ج   ف

ايو  ص فت  ت ى جةاعو عن عفاةء  فاو  ة قايو  عف لة   ريخ ف إل  صقح فإليم   حفنو  ة ق
ا ن ت  يا فر عفاةء  فاو يح)  صلة  3/4/1449  ك ي مذ  ( 61 ف طين )  خا   خط  فخضف 

عة اةا  63ن    ت ى ا تعو ان ع: تضيو   ق م    ا ج   فتصى  ي ع ن   ى تحفيفهة  تةا صقح
هف ا فاةا   ن   ع    ف  زي      ن   ن    ت ى ت ع    ى ر    فحةا ان جايع   حةء   عة م   عف 

  ة قاف   فتفيةت   ا فاو  ف   ا   ف هة  نيفهة   ى   ا ج   فتصى اضي ةا  ن  الحتقا  عى 
 .(1)  ق ط ا ي و   ق م  ضم  فتصى  ه ةء   لينا   ازع م 7941 نهو  ذا 

 عفيه  خقصو هذ    ف ي ه  ج  ز زيةفي   ق م    ا ج   فتصى  هاة تحت  ةحتقا   صلي  ف 
يو تل ي  ر    فحةا  و      عهة ي    صقي  يه  اا زفي  ها   ق م  عفى نا ا تطيع هض  هط رفع

 فض ة  ة قايو عفى   ج  ه ويعة اع   احتا  ال  عتف  ة هرفعي   ص ا   يه  ن ي عا   هف  ي ت تطه
 .اق  ةت ة    يطفته عفى 

                                                           

 .   ت ى    تصفيح ا ج   عفى ا تع رهنو  ة ف ء    اعف    عفى   ا تع  ال نتف  ف   نة و    لةف  ةخهةفيو (1)
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 املطلب الثاني
 أدلة املمانعني وغايتها الشرعية

ين تة    هتحفيم  ا ع زيةفي   ق م    صقي  ف   ا ج   فتصى طة اةا   ه ذ ي        ف ذن  صحة  ه 
 ك تطهيع اع  الحتقا   عتف ي هرفعيته  ت  هفف   ف يلم ذتحت  الحتقا  ة ف إليفف هةعتهةف  ن يفزح 

 :هةف ة ي    تة يو
ال يج ز  لم  ن   ف طي يين   غيف  نن هة   هو   ان ح     ف طي يين  خ ا   ق م ناة يرةا ن :أو ا 

 ان يق م هة زيةفي يض ف رفعيو عفى نيةن   عفى   احتاهة حتى ال ي تاف  ض ةء   رفعيو   ي خف
 يجهف عفى   تعةاا اع   ةفي    يق م خ او اجة يو  قحتقا   صلي  ف  فف ضف   ا فاين  صنة

 فعة م هأن   ف إليفيو يعطف   طهةعةا هة    ى   ق م  آلن هتأريفي ذ  ع    فحص ا عفى تأريفي ا لة    
 . فا ف عة يو  طهيعيو     ة هحةجو  تحفيفهة

  ذ ز م   ف نهين هزيةفي   ق م هة حص ا عفى تأريفي ان   ةف ت   ف إليفيو ه   عتف ي   ضح هرفعيو 
ع م  ه   زيةفي  ق تاف ف  فذ ل  ف إليا   حتق لة  فق م   فتصى  عفيه اله   ن ين ن ه ةك اقةطعو 

ة و   تف تعطف     نيةن   ن   ت  صا ين ن هة  صفي    صفو     إلاو عهف   ا ةع  ت    عر ذ العتف ي هل
  ف  ا صفى  هلل عفيه   فم  ان ال ي تطيع    ص ا   ن ي ف   لة زيتة ناة تةا   ف ف طي يين  ق ي 

ف  ا  هلل   تي ة  ف هيت ا اله    هف صفى  هلل عفيه   فم   لة تة ت ية  ألتصى  ف ح يث ايا  و 
 إن  م تأت ه  ةهعو   هزيت ي ف   ف  – ك حفهة ذ ذ نة ت   هق    – أئتو  فصلوا فيل:   اق م  قةا

  ة      هفه  إن  م تأت ه  ة ع    هلل  ن ي ف  عن  ع  ءه   إن  م تأت ه ت ة يفه  إن  م تأت ه  قةطع   
 .(1) همذ لم يفحانم  هلل  ال تحةصف هم  تفا نم عذ  ك  ن    ذي ان   ةن يه  إن  م ينن 

ية ف  ا  هلل   ت ة  ف هيت   اق م  : "  ص   ح يث عن ايا  و ا الي    هف صفى  هلل عفيه   فم تةا
 يتأأر : قلت  ". لص صةة في غير ففيل كارض الملشر والمنشر، أئتو  فصلوا فيل فإن الصةة : "تةا

فتهدى لل زيتا : "تةا(  م   تطع    ص ا   يهيحاف ف   يه     ي ان ) إن لم أستطع أن أتلمل إليل
 .( 2)"لك فهو كمن أتا ذفمن فعل . يسرج فيل

 ن   ف  ا   نفيم صفى  هلل عفيه   فم هين  ن هيت   اق م ه   فض   احرف    ا رف  :وجل الد لة
 ف   ف ت ة يفه ن يف ا هزيت  ي هة    يه ذهة    يه  ان  م ي تطع   ذ ح    ا فاين عفى   

 .(3)  ا ج   فتصى فو    ز    ا ةهاو  ف  عاةفه  نف ال يحفم ان   و    

                                                           

 . www.ahlahdeeth.com/vb    ظف ا تع افتقى  ها   ح يث  (1)
   ه ا   خفجه  حا  هن ح ها  ف. 7641 يث فتم   ح 7/667 خفجه  هن اةجه  ف    ه  ف نتة   ةتةاو  (2)
4/643. 

 .افجع  ةه  61  قايو  ف طين صل :ي  ي  قاو.  :   ظف (3)
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 ف طين   نن زيةفي    جين ان   ةم ان خةف  زيةفي    جين ان  ها  ف طين  ي ت تطهيعةا  :ثانياا 
 جين     ذ اة يتعف  هصحو ه .   اف خةضع  ا ى   ضف فيذ  العتف ي هه هتأريفي ان   احتا  ذهأخ

   م ت ع   ضف في  فيم  ه ذ ك   ذ ذ   عت   ضف في زيةفي طهي     احةم  فه ذ إ   ا ى تعفضه  فخطف
  ف   احصفو    لةإليو  إ ه   ان  ضف ف عفى   ا فاين  ا  عو  فاحتاه   زيةفي ذ ك  اة يتفت  عفى هذ

ع   تحفيفهة  اقةطعو   فصا  ن    ال يصح  ال ت الا هزيةفي    جين عفى زيةفي  فتصى    ق م 
   اف ف  هة     ةفته  فحص ا عفى تأريفي ذ  احتا ال  ن   ع    ى   تطهيع اعه   العتف ي هه    

هين ي يه    فصا  ف  خ ا   عف     ا فاين   ى   ق م ي هغف  ن يخضع  اه     ضف في هرفط  ال 
فاف  ن يتم    ع ي   ى تحفيف ه   زية ي  ي ا  عو تع   عفى   احتا   فصا  ف  ذيتفت  عفى ه

 .(1)ال  زيةفتلة هةعتف ي رفعيو  ةحتقا عفيه     ق م  ا ج   فتصى 
 صفى  هلل عفيه   فم ح ا ر    فحةا   ى   ا ج   فتصى عفى   فنم ان  نح يث   ف  ا  :ثالثاا 

 ك عفى  تت ة ذ تيةمصى حي لة تحت حنم    فم    ف اةن   إن    هف   نفيم تة ه  ف  تت نةن  فت
  اةضيو نةن اان ة   ن   حص ا عفى   حةضف تيةم خةطئ حيث  ن    ص ا  ألتصى  ف   قف ن 

 ك ذ عتف ي ان   غةص    احتا ناة  ن   ف اةن     فم  م يحتف    فتصى ان   ا فاين   اة جةء 
ن  لم   ح يث    ف حقهو تةفيخيو اات ي  ه ةك  ف  هين   ف اةن    يل   عفى   ه  ع ي  قهتاةم ي ا   ذ

هةفتصى  ضف في   ع ةيو هه هنا طفيقو اان و  اة هة   ف    صقي  يه  ه  احفف   ن تي       ج   
 .    ف ةا زيت  ق ة يفه  تق يم   ا ةع  ت  ه  ن ا هذاغتص   يه   ة

 ف اةا هةف هيةء   ن    هف صفى  هلل عفيه   فم صفى  اة ال ت الا هاعجزي  ة ف ء    اعف    :رابعاا 
   ا ت     ال يصح  ن ين ن حجو ذ فتصى  ه  تحت  حتقا    فم   اج م      ف اةن  ل

 فحص ا عفى تأريفي ان   احتا  ة ف إليفف  ف خ ا   ى  فتصى    ف  ا صفى  هلل عفيه   فم  م 
اعجزي   ليو ان  ي   ةفي ع  اة حضف  ألتصى   ن فحفته نة ت فحفو فهة يو   يحصا عفى تأريفي 

قل اللهم : )جةءت هتأريفي ان ف    عزي  خة    حةنم   ن ن نفه    اتصفي  ف حناه تةا تعة ى
ل من تشاء بيدك ذمالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وت

 .(2) (الخير إنك علث كل شيء قدير
 .(3) (رب العرش الكريمفتعالث اهلل الملك اللق   إلل إ  هو : ) ت  ه
ط  ي   ف  ا صفى  هلل عفيه   فم   خ  ه انو  هلة  فص ةم    ن ةف  تأني  ا  حقه   ارف ع  :خامساا 

 ف زيةفي   نعهو   ارف و  ال يانن   اقةف و ه ة هين ان يعيش  ف هف ي  فصفف  يصفف  ف ا ج ه 
                                                           

ا تع اعة  ةخهةفيو    هت    تحفيم ا ر ف عفى  هةحو تة ى زيةفي   ق م هين  ة: اةهف خضيف. اقةا   (1)
6/6/1471 www.maannews.net/arb.. 

 .14  في آا عاف ن آيو  (2)
 .774  في   ااا  ن آيو  (3)
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  ى   ا ج  ه  ز إلف ا ذه هان يفي   ن ي هةت اقةها  ي ذ يط ي  ف هيته  يتجفع   م   اعة ةي    ع
  ق  نةن   ف  ا صفى  هلل عفيه .  فتصى اقف ا  فاحتا عفى اق  ةته  حةصقا عفى تأريفي ان   ةفته

ه    تفي  ف افحفو   تضعةي  ف انو  نةن  ف افحفو   تأ يم     ع ي   يم  ف افحفو ذ ف ه  فم 
حيث   حف     صفيهيو نة ت اغفقو عفى   ا فاين   تغييف    ع  ي ناة  ن   ق م زان   حف   

  تافت  يلة     ت ط يفو   ن   ا ج   فتصى ت ت ت  يه صقي   جاعو عق   ا ان   زان   ن 
هتطليف   هق   نةن   ا طقو هفاتلة نة ت تحت   حنم   صفيهف   ى  ن جةء صقح    ين  في هف  تةم 

 .(1)يرغفلم هتحفيفه تصى هق ف اة نةنهة    ى  فذ   حي لة  م يرغفلم  اف   قلةء    عفاةء 
 خقصو هذ    ف ي   ف ض   قةطع  زيةفي   ق م    ا ج   فتصى  هف تحت  ةحتقا هتأريفي 
ض ةء رفعيو عفى  ج  ه  هيا ته عفى  فض ة    ف إليفيو  اة ت ه  هذه   زيةفي ان   تطهيع اع   احتا   ذ

 .  اق  و   احتفو
 :الراجح
 : ه   فىااة  

 . ن   ف يةن    ةهقةن يجاعلاة نف هيو  الحتقا  ة ف إليفف  ع م  العتف ي هه( 7
  عم  هفلة      ةع عن ا ج هة   طف ةن  ن   ا ا  يو نا ا فم  ف     ةع عن   ق م  ح ظلة ( 1

 . تحفيفه
 يا   و     فصقي    يو   خة صو  ففهةط  ف   ا ج   فتصى    جلة   ف  هيا  هلل  ف ص ا   يه  ( 3

 . يه    حص ا عفى و     ف ي صقي  نا صقي  يه
 ي يو  ف    ت ي هجة    صفي   ا ج   فتصى هنا اة   تي ة ان ت ي  تأ يو اة عفي ة ان ا ا  يو ( 6

 . ها   ق م
  اي ه ها  حث عفى نا ان ي تطيع    ص ا  فا ج   فتصى    ق م  أرجح الرأي األول  ن ف 

ان جايع   حةء   عة م خةصو  فتفيةت   ا فاو  ف   عة م   غفهف    ا  التحة   ف ف هف   ن ي عا
    هحث   طة   ذن في  ف هذ  نن هض  هط  اقةص    زيةفي   ا.    لفو  ف    ص ا  فق مةانة يةتلم 

ط  اقةص   ن يته ى اجاع    قه  ة قاف      ف  جةزي زيةفي   ق م    ا ج   فتصى   قةا  فض  ه
 .  رفع   رفيي

ان عفاةء ا فاين    رخصيةت  لة وقفلة  ف   عة م   ه اله  ان زيةفي   ق م    ء  أرى  ذ  ف 
ي ه  ذ  ا ةصفي  هفلة  حاةيو ا ج هة  ة قاف  ان ي تطيع    ص ا  فا ي و   اق  و    ج  عفيه 
ته   عتهةفه ناة ال اة ع  ن تن ن  ه انة ان عقي ته هق ف اة ي تطيع  اة هففه  صحة    ف ي  ف ا 

هت ييف فحقت  هةصةت  61  ف طين       ناة ي عا عف   زيةفي  ف جاةعةت اتضةا و عفى رنا 
                                                           

 . تة ى زيةفي   ق م  افجع  ةه : اةهف خضيف.   (1)
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فها   ق م    اهيت  ف   ة تلم    هيع    رف ء ان   ه عيو  ألتصى   ن يأت   ه يو   فهةط    اا زفي 
عطة ء ص في  فعة م   لم  ت    ف ت ي هجة    خ   لم     تلم وم   جف م  ف   ا ج   فتصى فيةم   ذ

ه   حة و    اةح  لم ذ ف ههف   فهط  حاةيو  فتصى   رك  ن يقها  ة ف إليفي ن   اق  يين   ن    يو 
    ا  ة قايو جاعةء  زيةفي   ق م  ف ي م   ح         ح   ا علم  عفاةءهة  خ ا  ف   ت   

 فجا   يو  ةحتقا   غةصهو حض   ق م   ا   ا نهيف  اا زفي فها  الحتقا ان   زيةفي  ين ن  لة 
ذ ك يج    حث عفى   زيةفي     عف  تحقيقلة    ني عن  ص  ف    تة ى   رةذي  ا ع   ا فاين ان 

 .   ص ا   يلة 
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 والتوصياتالنتائج 
ً:النتائج:ًأولاً

يو  اله  ان  العتف ي هأ لة تف     طن   ق م تحتا انة و اح فيو  ف  نف  فاو  ة قايو    عفه -7
  عفهف  تهفو   ظةفه  ال     ية ةت   ت حي يو   نهفى  ف   تةفيخ  افتقى   حضةف ت   فضلة اق  و 

 .هقف ف فهة ف
 ال تلةنةت   اتنففي  فا ج   فتصى   اهةفك اتع  ي ه  ت هةحتق ه  احة  و حفته هة نةاا  -1

تةاو صف  ت تفا  يو ال ت ز ز ارةعف   ا فاين   تلةء  ت  ي ه ان تها عصةهةت   ا ت   ط ين   ذ
 .هة  يطفي عفى  ه  هه    تحنم  يلة  تق ياه زاة ةا  انة ةا ااة ي ت عف حقيقو ر    فحةا   يه

ا نا اة ي تطيع  فح ةظ عفى  ج  ه ذ ن   ا  طن   اق  ف ياف هظف ي صعهو  خطيفي  ه  يه -3
 .   ت ف ته  يصع  عفيه ا  جلتلة ا  ف  ا  نن   اخططةت  ة ف إليفيو ت 

 لف  ي ت  ف ف طي يين  ح هم   ذ اة  نا   ا فاين   ق م تضيو  او   ج    صفتلة  ا ة  تلة  -6
  .   ا ج   فتصى   خا  ف عقي تلم

يج   ن تص  .  فخيفي اة هين ااي   فزيةفي  اعةفض  لةحف     تة ى   تف ظلفت  ف  آل  و  -6
 .  ن تن ن طهقة  فاقةص    رفعيو   اعتهفي  ج   فتصى   ها   ق م ف صة ح   ا

ً

ً:التوصيات:ًثانيااً

  صف هة عاا عفى  ص  ف  ت ى عةاو ان تها اجاع    قه  ة قاف      ف هإجةزي زيةفي   ق م  -7
 .فعيو  ا   ا ج   فتصى  هف تحت  الحتقا       ض  هط    اقةص    رفعيو 

اع  هفلة    صقي  ف   ا ج   فتصى   اهةفك   تضةان ه   ي زيةفي   ق م  ج    ن ين ن ه -1
     ةع عن عف هو   ق م ال  ن تن ن   زيةفي ان  جا عق   الت ةتيةت اع   احتا       يةحو  ف 

 . اةنن ت  ج هم      تطهيع اعلم
  عة م   عفهف ان جايع   حةء   ت ظيم زيةف ت جاةعيو ااتاف ت    يو ان  جا   ق م عق  -3

 حث   عة م  خةصو   ا فاين  ف نا  اةنن ت  ج هم .  ة قاف   فتفيةت   ا فاو  ف   ا   ف هة 
   ف طي يو    ق م    ا ج   فتصى  تج     خ ض  ف  ي  فض  ف ض تنفيم  الحتقا  ف  فف 

اع   جلةت   ت  ي  اله  ان    . جف ء يص   ف اصفحو تطهيع عقتةت   ا فاين اع  الحتقا
عن زيةف ت  فف ضف   احتفو   ن تن ن   زيةفي  ألف ضف   تف تت  ى   ا ا  يو  و  ا ا     ف طي يو 

حتى  ا   يلة عفى   ص فاف هطين    ف طي يو تأني  ا  ل يتلة   عفهيو   ة قايو  ف ضة  قحتقا  ع  ةا 
 .تحفيفهة
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